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ABSTRAK 

Khasanah, Alif Nur. 2019. Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis dan Lingkungan Keluarga 

terhadap Sikap Keberagamaan Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019.Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Kayyis Fitri Ajhuri, 

M.A. 

Kata Kunci: Ekstrakurikuler Rohis, Lingkungan Keluarga, Sikap Keberagamaan 

Siswa. 

Sikap Keberagamaan adalah kondisi keimanan terhadap ajaran agama Islam yang 

dianutnya dan kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan tingkah laku keseharian. 

Sikap keberagamaan siswa bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal (kumpulan atau organisasi) 

salah satunya ekstrakurikuler rohis. Ekstrakurikuler Rohis yaitu kegiatan yang tujuannya  

untuk menunjang dan membantu meningkatkan suatu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan 

memperluas cara berfikir siswa. Selain itu lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi 

sikap keberagamaan siswa, karena lingkungan keluarga adalah pendidikan dasar bagi anak 

untuk membentuk jiwa keagamaan anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh ekstrakurikuler rohis terhadap 

sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorog, 2) pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, 3) pengaruh ekstrakurikuler 

rohis dan lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi penelitiannya seluruh 

siswa anggota rohis berjumlah 60 siswa, dengan melihat pendapat sugiyono yaitu jika jumlah 

subjeknya relatif kecil, maka semua anggota dijadikan sampel. Penelitian ini penulis 

menetapkan 60 siswa yang diteliti. Pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi. 

Untuk uji validitas menggunakan korelasi product moment, uji reliabilitas menggunakan 

Alpha Cronbach, sedangkan untuk analisis data menggunakan rumus regresi sederhana dan 

rumus regresi linier berganda.  

Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa: 1) Ekstrakurikuler rohis berpengaruh 

secara signifikan terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan 

dengan Fhitung 12,51 > Ftabel 4,02, berpengaruh sebesar 17,72% sisanya 82,28% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 2) Lingkungan Keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan dengan Fhitung 17,71 > Ftabel 4,02, 

berpengaruh sebesar 23,40% sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 3) Ekstrakurikuler 

rohis dan lingkungan kelurga berpengaruh secara signifikan terhadap sikap keberagamaan 

siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dibuktikan dengan Fhitung 15,46 > Ftabel 4,02, berpengaruh 

sebesar 35,18% sisanya 64,82% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan tugas dan tanggung 

jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
1
 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan system 

pendidikan tersebut untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu dan bertaqwa, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subjek pelajaran pendidikan 

formal yang harus dimasukkan dalam kurikulum di setiap lembaga pendidikan formal 

di Indonesia. Berbeda dari subjek pelajaran lain yang lebih menekankan pada 

penguasaan berbagai aspek pendidikan, pendidikan agama tidak hanya sekedar 

mengajarkan agama kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan komitmen 

terhadap ajaran agama yang dipelajarinya.
3
 

                                                 
1
 Muhammad Fathuurrahman, Budaya dan Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015), 3. 
2
 Undang-Undang SISDIKNAS 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 21. 

3
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 3. 



 

 

Keberagamaan (Religiusitas) merupakan sikap atau keadaan yang muncul 

didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
4
 

Keberagamaan, menurut Muhaimin dkk, lebih melihat aspek yang di dalam lubuk 

hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena 

menafaskan intiminasi jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas ke dalam pribadi 

manusia.
5
  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan (religiusitas 

seseorang) yaitu, faktor internal dan eksternal. (1) faktor internal antara lain adalah 

faktor hereditas (bawaan), tingkat usia kepribadian, dan kondisi kejiwaan. (2) Faktor 

eksternal antara lain adalah lingkungan keluarga, lingkungan intitusional (berupa 

intitusi formal seperti sekolah maupun yang nonformal seperti berbagai kumpulan 

organisasi sekolah seperti pramuka, PMR, rohani Islam, dll).
6
 

Faktor yang pertama yaitu faktor nonformal seperti kumpulan organisasi. 

Kegiatan pendidikan harus di kembangkan sehingga dapat memberikan peluang 

kepada siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif yang pada akhirnya para siswa 

sendiri mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai upaya 

peningkatan sumber daya manusia (human resources), pendidikan di madrasah 

maupun di sekolah umum bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek 

kemanusiaan siswa, yang meliputi: aspek kedalaman spiritual, aspek perilaku, aspek 

ilmu pengetahuan dan aspek keterampilan.
7
 

Pada dasarnya, usaha sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk membina 

akhlak siswa, mengembangkan kemampuan, minat, bakat, menambah pengetahuan, 

                                                 
4
 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 39. 

5
 Muhaimin, et al., Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 288. 
6
 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 233-241. 

7
 Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Kegiatan Ekstrakulikuler Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: DepagRI, 2005), 2. 



 

 

membentuk pribadi yang kuat dan meningkatkan iman, taqwa, serta keberagamaan 

siswa salah satunya dengan membentuk kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam 

(Rohis).  

Ekstrakurikuler yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 

Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta 

pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik.
8
 

Kerohanian Islam merupakan sebuah organisasi yang mewadahi siswa sisiwi 

yang Bergama Islam untuk berkumpul dan bertujuan memperdalam dan memperkuat 

ajaran Islam.
9
 Di SMK Negeri 1 Ponorogo, Kerohanian Islam bisa disebut dengan 

istilah Rohis.  

Keberadaan ekstrakulikuler Rohis merupakan salah satu dari kegiatan 

ekstrakulikuler yang berbasis agama atau ekstrakurikuler keagamaan. Ekstrakurikuler 

didasari atas tujuan kurikulum sekolah. Kegiatan ini juga ditujukan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis yang diusahakan dapat menciptakan dan meningkatkan 

keberagamaan siswa diantaranya seperti Baca Tulis Al-Qur‟an, kaligrafi, hadroh, 

pengajian rutin, madding, da‟i dan da‟iah mingguan.  

Dalam kaitannya dengan keberagamaan, keberagamaan merupakan 

pengalaman spiritual dari sebuah hubungan yang sangat intim, tidak hanya 

berhubungan dengan masalah ubudiyah, namun juga masalah etika dan perilaku yang 

meliputi seluruh bidang kehidupan.
10

 

                                                 
8
 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis Di Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Emir Erlangga Group, 

2018), 17. 
9
 Ibid., 26. 

10
 Riaz Hassan, Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2006) 44. 



 

 

Selain kegiatan ekstrakulikuler keagamaan, sikap keberagamaan siswa 

dipengaruh oleh faktor eksternal antara lain adalah lingkungan keluarga. Keluarga 

bisa berarti bapak, ibu, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu 

seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak 

saudara serta kaum kerabat.
11

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama 

mendapatkan pendidikan dan bimbingan.
12

 

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Ponorogo, permasalahan yang 

muncul sekarang, ditemui adanya sikap keberagamaan siswa yang kurang. Seperti 

halnya siswa ketika di sekolah perilakunya ketika berdoa ramai sendiri, sopan santun 

maupun etika kepada gurunya kurang baik, selesai shalat jamaah siswa tidak berdoa 

atau dzikir. Ditemui sebagian siswa yang tidak melakukan shalat duha ketika 

diagendakan shalat duha sedangkan siswa tersebut tidak berhalangan, menunda 

nunda shalat duhur dan mementingkan bermain handphone serta pergi ke kantin 

untuk membeli jajan, ada juga siswa yang bersikap tidak jujur kepada guru piket 

sewaktu minta surat izin meninggalkan sekolah. Masalah-masalah tersebut muncul 

bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kumpulan organisasi sekolah dan 

lingkungan keluarga siswa. 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa 

keagamaan. Perkembangan agama menuut W.H.Clark berjalin dengan unsur-unsur 

kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasikan secara jelas, karena masalah yang 

menyangkut kejiwaan manusia demikian rumit dan kompleksnya. Dalam kaitan itu 

                                                 
11

 Hendi Suhendi & Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung : CV PUSTAKA 

SETIA, 2001), 41. 
12

 Hasbullah, Dasar-dasar  Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 38. 



 

 

pulalah terlihat peran pendidikan keluarga dalam menenamkan jiwa keagamaan pada 

anak.
13

 

Pengaruh lingkungan terutama keluarga, memang sangat dominan bagi 

perkembangan keberagamaan (religiusitas) seseorang. Seseorang anak yang 

dibesarkan dalam keluarga religius akan lebih besar kemungkinannya berkembang 

menjadi lebih religius dibandingkan dengan yang tidak.
14

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Ekstrakulikuler Rohis Dan Lingkungan 

Keluarga Terhadap Sikap Keberagamaan Siswa SMK Negeri 1  Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik 

waktu, dana dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo. 

2. Rohis (rohani islam) adalah keadaan jiwa manusia yang dinaungi rasa 

ketauhidan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga tingkah laku dan 

perbuatanya terjaga atau tidak keluar dari ajaran agama Islam. 

3. Lingkungan keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu, bapak 

dan anak (menurut perspektif anggota rohis). 

4. Keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul didasarkan 

atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. 

                                                 
13

 Jalaluddin, Psikologi Agama, 216. 
14

 Subandi, Psikologi Agama & Mental (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 40. 



 

 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Adakah pengaruh ekstrakurikuler rohis terhadap sikap keberagamaan siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 ? 

3. Adakah pengaruh ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 ? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah penelitian diatas maka akan penulis kemukakan tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekstrakurikuler rohis terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekstrakurikuler rohis dan lingkungan 

keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019.  

 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 



 

 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji teori tentang ada ataupun tidaknya 

pengaruh ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga terhadap sikap 

keberagamaan peserta didik, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran keilmuan tentang ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga 

terhadap sikap keberagamaan peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya pengaruh ekstrakurikuler rohis dan 

lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan peserta didik. 

a. Bagi sekolah/guru 

 Untuk memberikan wawasan akan pengaruh ekstrakurikuler rohis     dan 

lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan peserta didik. 

b. Penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

terkait dengan gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap penulisan skripsi 

ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun pembahasan dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.   



 

 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

ekstrakurikuler rohis, pendidikan agama islam dalam lingkungan keluarga, sikap 

keberagamaan, serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

  



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa telaah pustaka yang peneliti 

temukan. Telaah pustaka tersebut yaitu: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh  Naeli Alfi Fitria, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2018, yang 

berjudul “Pengaruh Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) terhadap akhlak 

siswa di SMK Negeri 29 (STM PENERBANGAN) Jakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrakurikuler 

Rohis terhadap pembinaan akhlak. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa 

SMK Negeri 29 Jakarta pada bulan September 2017. Metode penelitian ini 

adalah deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif,  dan  analisisnya  

menggunakan  analisis  regresi linier sederhana. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu proportionate stratified random  sampling  dengan  

jumlah responden  50% dari populasi, yaitu 53 responden. Instumen 

penelitian yang digunakan adalah angket dengan menggunakan skala likert 

pada variabel X dan Y. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrakurikuler Rohis memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pembinaan akhlak. Hal ini ditunjukan 

dari hasil uji regresi dengan menggunakan uji t didapat t hitung 2,723 dan t 

tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,007, karena t hitung > t tabel maka 

kesimpulannya adalah ekstrakurikuler Rohis memberikan pengaruh yang 



 

 

signifikan terhadap pembinaan akhlak. 

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama meneliti variabel X1 

ekstrakurikuler rohis. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menggunakan 

uji statistik. Perbedaannya dalam skripsi ini yaitu hanya menggunakan 2 

variabel saja sedangkan yang penelitian yang teliti menggunakan 3 variabel. 

Sedangkan instrumen penelitiannya skripsi ini hanya menggunakan angket 

sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan angket dan dokumentasi. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Novita Nur „Inayah, UIN Maulana Malik 

Ibrahim 2016, yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Agama Islam di 

Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Serta Lingkungan Masyarakat 

terhadap Sikap Toleransi Beragama Siswa di SMAN 2 SMAS PGRI BATU.”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) menjelaskan pengaruh 

pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga terhadap sikap toleransi 

beragama siswa di SMAN 2 dan SMAS PGRI Batu, (2) menjelaskan pengaruh 

pendidikan agama Islam sekolah terhadap sikap toleransi beragama siswa di 

SMAN 2 dan SMAS PGRI Batu, (3) menjelaskan pengaruh pendidikan agama 

Islam di lingkungan masyarakat terhadap terhadap sikap toleransi beragama 

siswa di SMAN 2 dan SMAN 2 dan SMAS PGRI Batu, (4) menjelaskan 

pengaruh pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, serta 

masyarakat terhadap sikap toleransi beragama siswa di SMAN 2 dan SMAS 

PGRI Batu. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan angket yang terdiri dari variabel pendidikan agama Islam di 

lingkungan keluarga, pendidikan agama di lingkungan sekolah, pendidikan 



 

 

agama Islam di lingkungan masyarakat, dan sikap toleransi beragama siswa. 

Jumlah responden dalam penelitian ini 150 orang. Sementara untuk uji 

hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (multiple 

regression). 

Hasil analisis data membuktikan bahwa (1) ada pengaruh antara 

pendidikan agama Islam di Lingkungan keluarga terhadap sikap toleransi 

beragama siswa yang dijelaskan dengan hasil nilai signifikasi t-test yang 

mempunyai besaran 0,000 (2) ada pngaruh antara pendidikan agama Islam di 

lingkungan sekolah terhadap sikap toleransi beragama siswa yang dijelaskan 

dengan hasil nilai signifikasi t-test yang mempunyai besaran 0,000 (3) ada 

pengaruh antara antara pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat 

terhadap sikap toleransi beragama siswa yang dijelaskan dengan hasil nilai 

signifikansi t-test yang mempunyai besaran 0,000 (4) ada pengaruh pendidikan 

agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat terhadap sikap 

toleransi beragama siswa yang dijelaskan dengan hasil uji F yang mempunyai 

besaran nilai signifikansi 0,036.  

Persamaan dari peneliti ini yaitu meneliti pendidikan agama Islam dalam 

lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan,  penelitiannya 

menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini menggunakan 4 

variable sedangkan penelitan yang saya teliti hanya menggunakan 3 variable 

saja.   

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Supartin, IAIN PONOROGO, Fakultas 

Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2018, yang berjudul “Peran 

Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan  Masyarakat Di Dusun 

Pucung Des A Sendang Ngrayun Ponorogo”. 



 

 

Penelitian ini merumuskan masalah dan tujuan hendak mengetahui, 

(1) Bagaimana Peran tokoh Agama dalam menumbuhkan sikap  

keberagamaan  masyarakat di Dusun P ucung Desa Sendang N grayun 

Ponorogo,  (2) Apa faktor pendukung dan penghambat peran tokoh agama 

dalam menumbuhkan sikap keberagamaan masyarakat di Dusun Pucung Desa 

Sendang Ngrayun Ponorogo.  

Penelitian ini berlokasi di Dusun P ucung D esa Sendang Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo.  Metode yang  digunakan  dalam penelitian  

ini adalah  metode  kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, 

dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang dianngap  

mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang informasi yang terkait 

dengan topik penelitaian yang dialakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Tokoh agama dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran dan fungsi 

sebagai informatif dan edukatif,  sebagai konsultatif, sebagai advokatif, (2) 

Faktor pendukung dan penghambat peran tokoh agama dalam meningkatkan 

sikap keagamaan masyarakat yaitu masih terlalu awam tentang hal 

keagamaan dan sistem gotong royong masyarakatnya juga sangat baik, serta 

rasa ingin tahu masyarakat yang masih tinggi, d an fak tor penghambatnya, 

rendahnya pendidikan keagamaan, kesenjangan sosial ekonomi dan peran 

pemerintah setempat yang masih kurang baik. 

Persamaan dari skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti sikap 

keberagamaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang saya teliti 

menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan 

penelitian kualitatif. 



 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Ekstrakurikuler Rohis 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekstrakurikuler diartikan sebagai 

kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti 

latihan kepemimpinan.
15

 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar kelas 

dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik baik berkaitan 

dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam 

pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan 

potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang 

wajib maupun pilihan.
16

 

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler disebutkan pengertian kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebagai berikut : 

a. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan 

kegiatan kurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan 

pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, 

minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian 

peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan. 
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b. Ekstrakurikuler wajib adalah ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik. 

c. Ekstrakurikuler pilihan adalah ekstrakurikuler yang dapat 

dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan 

dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-

masing.
17

 

b. Pengertian Ekstrakurikuler Rohis 

Rohis sebagai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Islam memiliki 

pijakan yang kuat yakni Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 0209/1984 tentang perbaikan kurikulum Sekolah 

Menengah Umum Tingkat Atas. Kebijakan ini mensyaratkan kepada setiap 

sekolah untuk mengadakan program pembinaan bagi para siswa melalui 

program ekstrakurikuler yang difungsikan sebagai ruang pembinaan, pelatihan, 

dan pengembangan potensi siswa, salah satu yang diwujudkan adalah 

organisasi kerohanian Islam (Rohis).
18

 

Rohis menjadi sebuah organisasi yang mampu memberikan pelayanan 

kerohanian Islam kepada para siswa secara lebih serius dan mendalam. Karena 

itu pada perjalanannya sebagai sebuah organisasi, Rohis mampu memainkan 

peran peran yang juga sama dengan organisasi lainnya. Pada awalnya, 

kegiatannya lebih bersifat cultural dan seremonial, misalnya membantu 

penyelenggaraan kegiatan keagamaan sekolah seperti Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI).
19
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Kerohanian Islam (disingkat Rohis) berasal dari dua kata, yaitu 

kerohanian dan Islam. Kerohanian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip 

oleh Ummu Hanifah, berasal dari kata dasar “Rohani” yang artinya berkaitan 

dengan roh/rohani. Diberi imbuhan “ke-an” menjadi kerohanian yang berarti 

sifat-sifat rohani atau perihal rohani.
20

 

Secara etimologis, “Islam” berasal dari bahasa Arab, diderivasikan dari 

“salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk aslama yang 

berarti “memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa”, dan juga berarti 

“menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “aslama” itulah  yang  

menjadi  kata  pokok  dalam  “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Islam berarti “agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, berpedoman pada 

kitab suci Al-Qur‟an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Islam 

adalah agama yang memuat ajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman 

pokok yang akan digunakan oleh manusia dalama menjalani kehidupan di 

dunia ini dan untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti.
21

 

Jadi Ekstrakurikuler Rohis merupakan kegiatan Ekstrakurikuler yang  

dijalankan  di  luar  jam  pelajaran.  Tujuannya  untuk menunjang dan 

membantu memenuhi keberhasilan pembinaan Intrakurikuler, yang diantaranya 

yaitu meningkatkan suatu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan memperluas 

cara berfikir siswa yang kesemuanya itu dapat berpengaruh terhadap prestasi 

belajarnya.
22

 

c. Fungsi dan Tujuan Rohis 
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Kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang diinisiasi dan dilaksanakan 

Rohis berfungsi antara lain untuk mempererat tali silaturahmi sesame siswa 

dan sebagai wadah untuk memperdalam ajaran-ajaran agama Islam. Rohis 

juga berfungsi sebagai media untuk membina mental spiritual peserta didik 

agar tidak mudah goyah dan terjerumus pada hal-hal yang negatif.  

Maka dari itu tujuan Rohis antara lain meningkatkan kesadaran dan 

ketakwaan kepada Allah, memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang luhur, 

memahami hakikat hukum Islam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

sebagai sesame muslim serta menumbuhkan secara tidak langsung kader-

kader (calon) pemimpin Islam agar mampu terjun dalam pembangunan 

bangsa dan negara dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam (Islam 

kaffah) dalam kehidupan sehari-hari.
23

 

Disebutkan dalam panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Kementrian Agama, bahwa peran dan tujuan Rohis 

antara lain sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sesuai norma agama serta mampu 

mengamalkannya. 

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat. 

c. Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. 

d. Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab 

dalam menjalankan tugas. 
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e. Menumbuh kembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Allah, Rasul, manusia, dan alam sekitar. 

f. Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat 

persoalan-persoalan social-keagamaan sehingga menjadi insan 

yang proaktif terhadap permasalahan social dan dakwah Islamiah. 

g. Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta 

didik. 

h. Memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk 

komunikasi yang baik. 

i. Melatih kemampuan peserta didik untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya secara mandiri maupun kelompok. 

j. Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memecahkan masalah sehari-hari.
24

 

Selain itu, menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky dalam Konseling dan 

Psikoterapi Islam menuturkan bawa tujuan umum Rohis yaitu : membentuk 

individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai 

kegiatan hidup di dunia dan akhirat, memberikan pertolongan kepada setiap 

individu agar sehat secara jasmani dan rohani, meningkatkan kualitas 

keimanan, keislaman, keikhlasan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-

hari dan nyata, dan mengantarkan individu mengenal, mencintai, berjumpa 

dengan esensi diri, cerita diri, serta Dzat Yang Maha Suci yaitu Allah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Rohis 

adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan 
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pengetahuan,pembinaan sikap dan nilai serta kepribadian yang pada 

akhirnya bermuara pada penerapan akhlak mulia. 

Sementara secara praktis, tujuan Rohis di SMA/SMK sebagaimana 

tetuang dalam AD/ART Rohis adalah : 

1) Meningkatkan kompetensi peserta didik muslim SMA/SMK 

(sesuai nama sekolah masing-masing tentunya) dengan 

diadakannya kegiatan keagamaan. 

2) Menambah wawasan keagamaan yang dapatdiimplementasikan 

dalam kehidupan. 

3) Menjalin networking dan ikatan silaturahmi antar sesame 

peserta didik muslim SMA/SMK. 

4) Melatih pengembangan kepribadian dan akhlakul karimah 

peserta didik muslim SMA/SMK dengan adanya program 

Rohis. 

5) Mewujudkan budaya sekolah yang religius dan menyemarakan 

syiar dan dakwah Islam di SMA/SMK. 

6) Meningkatkan kualitas pendidikan Islam bagi peserta didik 

muslim. 

7) Membentuk kader da‟i di sekolah secara berkesinambungan.
25

 

d. Ruang Lingkup Kegiatan Rohis 

Kegiatan Rohis adalah kegiatan yang mengenalkan Islam secara 

mendalam kepada para remaja, kaum muda-mudi, pelajar siswa-siswi di 

sekolah, sehingga kegiatan rohis mampu bermanfaat dan menjadikan 
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remaja sebagai agent of change dan trend center Islam di tengah 

bergejolaknya dunia remaja, terutama bagi remaja zaman now.
26

 

Fungsi Rohis adalah forum, pengajaran, dakwah, dan berbagai 

pengetahuan Islam. Susunan dalam Rohis layaknya organisasi dalam OSIS, 

di dalamnya terdapat ketua, wakil, bendahara, sekertaris, wakil ketua, dan 

divisi-divisi lainnya yang bertugas pada bagiannya masing-masing. 

Ekstrakurikuler ini juga neniliki program kerja serta anggaran dasar rumah 

tangga (AD/ART). Rohis mampu membantu mengembangkan ilmu tentang 

Islam yang diajarkan di sekolah. 

Pada dasarnya, kegiatan dari Rohis adalah segala kegiatan yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman yang lebih 

mendalam tentang ajaran Islam dan Implementasinya kepada para 

anggotanya. Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah dapat menambah jenis-

jenis kegiatan ekstrakurikuler Rohis yang lain, serta dapat menyesuiakan 

dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi, dan 

potensi masing-masing siswa selama tidak menyimpang dari tujuan 

pendidikan nasional apalagi sampai mengancam NKRI serta tujuan 

penyelenggaraan Rohis di sekolah tersebut. 

Menurut Koesmawanti dan Nugroho Widayantoro sebagaimana dikutip 

Rifatul Mahmudah, jenis kegiatan ekstrakurikuler Rohis tebagi pada dakwah 

umum dan dakwah khusus. Umumnya (secara da‟wah „ammah), kegiatan 

ekstrakurikuler rohis di sekolah adalah sebagai berikut : 

a. Penyambutan siswa baru. Program ini mengenalkan siswa baru (al-

thullab al-judud) dengan berbagai kegiatan dakwh sekolah, 
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pengurus, dan alumninya. Bisa dikatakan sebagai bentuk 

perkenalan (ta‟aruf) di awal tahun ajaran baru terutama dengan 

siswa baru. 

b. Penyuluhan problem remaja. Program penyuluhan problematika 

remaja sangat menarik para siswa karena permasalahannya sangat 

dekat dengan kehidupan mereka dan dapat memenuhi rasa ingin 

tahu mereka secara positif. 

c. Perlombaan (musabaqoh). Wahana menjaring bakat dan minat para 

siswa di bidang keagamaan dan syi‟ar Islam. 

d. Kegiatan seni yang Islami, seperti marawis, hadrah, kaligrafi, 

nasyid, qosidah, qiro‟ah (seni belajar naghom/lagu Al-Qur‟an, 

misalnya jiharkah, shoba, bayati, jawab shoba). 

e. Membuat majalah dinding (mading). Yakni untuk wahana 

informasi atau bertukar informasi tentang keislaman, atau membuat 

bulletin bulanan Rohis. 

f. Kursus membaca Al-Qur‟an/tilawah dan tahsin Al-Qur‟an. 

Program ini dapat dilaksanakan dengan pihak guru agama Islam di 

sekolah sehingga turut mendukung dan menjadikannya sebagai 

bagian dari penilaian mata pelajaran Agama Islam. 

Adapun dakwah khususnya (da‟wah khasshah) bersifat selektif, 

terbatas, dan lebih berorientasi pada proses pengkaderan dan pembantukan 

kepribadian. Objek dakwah ini memiliki karakter yang khasshah (khusus), 

harus diperoleh melalui proses pemilihan dan penyeleksian. Dakwah khusus 

seperti : 



 

 

1) Mabit. Mabit adalah kepanjangan dari Malam Bina Iman dan 

Takwa. Atau bermalam bersama. Melatih kekuatan 

kebersamaan (the power of togetherness) dan tanggung jawab 

(responsibility) 

2) Diskusi atau bedah buku. Untuk melatih mempertajam 

pemahaman, memperluas wawasan serta meluruskan 

pemehaman. 

3) Melakukan daurah (pelatihan/training). Memberikan pelatihan 

kepada siswa, misalnya daurah tentang Al-Qur‟an dalam artian 

bertujuan membenarkan bacaan Al-Qur‟an, memperbagus seni 

bacaan Al-Qur‟an-nya. Ataupun pelatihan kader dakwah 

(muhadoroh). 

4) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

5) Latian Kader Da‟i/Da‟iyah/Khotib 

6) Penugasan. Suatu bentuk tugas mandiri yang diberikan kepada 

peserta halaqah, penugasan tersebut dapat berupa hafalan Al-

Qur‟an atau penugasan dakwah. 

7) Bakti sosial, Tadabbur dan Tafakkur Alam 

8) Dan masih banyak lainnya, sesuai AD/ART kegiatan Rohis 

masing-masing. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kegiatan 

tujuan ekstrakurikuler Rohis adalah untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan, pembinaan sikap dan nilai 



 

 

serta kepribadian yang pada akhirnya bermuara pada penerapan 

akhlak mulia.
27

 

2. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan dalam pengertian umum, bererti situasi di sekitar manusia. 

Kebanyakan orang mengartikan lingkungan secara sempit, solah-olah 

lingkungan hanyalah alam sekitar di luar diri manusia atau individu itu 

sendiri. Lingkungan mencangkup segala material dan stimulus di dalam dan 

di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun 

sosiokultural.
28

 

Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material 

jasmaniyah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, system 

saraf, peredaran darah, pernafasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar 

indoktrin, sel-sel pertumbuhan dan kesehatan jasmani. 

Secara psikologi, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang 

diteriman oleh individu mulai sejak dalam konsensi, kelahiran sampai 

matinya. Stimulasi itu misalnya berupa: sifat-sifat atau gen, interaksi, 

selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, 

emosi dan kapasitas intelektual. 

Sedangkan secara sosio-kultural, lingkungan mencangkup segenap 

stimulasi, interaksi dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan 

ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola 
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hidup masyarakat, latihan,belajar, pendidikan, pengajaran, bimbingan dan 

penyuluhan.
29

 

b. Pengertian  Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu dan bapak 

beserta anak-anaknya. Komposisi tersebut sering dinamakan dengan istilah 

keluarga inti. Keluarga juga berarti orang seisi rumah yang menjadi 

tanggungan. Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang sangat mendasar 

di dalam masyarakat. Dari uraian tersebut ada kata kunci yaitu ibu, bapak, 

tanggungan, dan suatu kekerabatan.
30

 

Menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat 

bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh 

satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang 

hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama memperteguh 

gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.
31

 

Menurut Solaiman, secara psikologis keluarga adalah sekumpulan 

orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling 

memengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri. 

Sementara secara pedagogis, keluarga adalah persekutuan hidup yang 

dijalani oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang 

dilakukan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling 

menyempurnakan. Dengan demikian, keluarga adalah institusi yang 

terbentuk karena ikatan pernikahan dari pasangan suami-istri secara sah, 
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yang melahirkan hubungan darah, hubungan social untuk hidup bersama 

dalam satu rumah.
32

 

Pendapat lain tentang lingkungan juga dikemukakan oleh Sartain 

(seorang ahli psikologi Amerika), ia mengatakan bahwa yang dimaksud 

lingkungan adalah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang 

dalam cara-cara tertentu mempengaruhi atau memiliki hubungan terhadap 

tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan.
33

 

Sebuah keluarga, tempat tumbuh anaknya, merupakan sumber 

pendidikan pertama kali bagi akal sang anak. Sebagaimana keluarga juga 

menjadi tempat pertama kali seseorang anak mendapat banyak pengaruh 

dari pengetahuan yang merebak di masyarakatnya. Pentingnya peran 

keluarga ini, terlihat jelas pada fase pertama dalam kehidupan sang anak. 

Karena perkembangan pada masa awal kanak-kanak, menjadi pondasi 

perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Yang jelas, keluarga bagi 

seorang anak adalah kelompok manusia pertama kali lingkungan seorang 

anak selalu berinteraksi.
34

 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan 

jiwa keagamaan. Dalam kaitan itu pulalah terlihat peran pendidikan 

keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak 

mengherankan jika Rasul menekankan tanggung jawab itu pada kedua 

orang tua.
35

 

Menurut Rasul Allah SAW, Fungsi dan peran orang tua bahkan 

mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Menurut 
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beliau, setian bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama, 

namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya 

tergantung dari bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh kedua orang tua 

mereka. 

Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa 

dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana 

ada orang tua disitu ada anak merupakan suatu kemestian dalam keluarga.
36

 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang 

mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Di lingkungan 

keluarga anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dorongan, bimbingan, 

keteladanan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tua sehingga 

anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya demi 

perkembangannya di masa mendatang.
37

  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa lingkungan 

keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang diperoleh oleh anak 

dimana setiap pelajaran yang didapat oleh anak di dalam keluarga tersebut 

akan melekat pada diri anak sebagai cirri khas dari keluarga tersebut. 

c. Fungsi Lingkungan Keluarga 

Menurut Hasbullah dalam bukunya “Dasar-dasar Pendidikan” fungsi 

keluarga terbagi menjadi lima, yaitu : 

1) Keluarga adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Pengalaman 

pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. 
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2) Menjamin kehidupan emosional anak. Melalui pendidikan keluarga, 

maka kondisi emosional dan kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat 

dipenuhi serta dapat dikembangkan dengan baik, hal ini karena adanya 

hubungan darah antara pendidik dan anak didik. 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral. Penanaman pendidikan moral 

yang tepat pertama kali seharusnya dilakukan oleh pihak keluarga 

(orang tua). Dasar-dasar moral bagi  anak biasanya tercermin dalam 

sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial. Upaya mengembangkan benih-

benih kesadaran sosial kepada anak-anak dapat dipupuk sedini 

mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh ras tolong 

menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong  saudara atau 

tetangga yang sedang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, 

kedamaian, kebersihan dn keserasian dalam segala hal. 

5) Peletakan dasar-dasar keagamaan. Keagamaan bukanlah hanya sebatas 

moral, akan tetapi lebih mengarah kepada keyakinan yang dalam dan 

lebih bernuansa doktrin serta pemahaman yang dalam. Oleh karena itu, 

masa anak-anak merupakan masa yang sangat tepat lewat lembaga 

keluarga untuk menanam kepada mereka tentang dasar-dasar kehidupan 

beragama.
38

 

 

d. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Anak 
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Lingkungan keluarga  memberikan peranan pembelajaran yang paling 

pertama dan akan memberikan pengaruh terhadap siswa, siswa belajar akan 

menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

1) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik besar pengaruhnya terhadap belajar 

siswa. Hal ini dipertegas Sutjipto Wirowidjojo dalam buku Slameto 

bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya. 

Misal mereka acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan 

sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan 

anaknya belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, mengajarkan sikap 

saling menghormati, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau 

tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, 

kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat 

menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

2) Relasi antara anggota keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang 

tua dengan anaknya. Relasi yang karib antara orang tua dan anak juga 

berperan penting bagi perkembangan  remaja karena relasi ini berfungsi 

sebagai model atau cetakan yang akan dibawa seumur hidup dan 

mempengaruhi terbentuknya relasi-relasi baru di kemudian hari. 

Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi 

itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan 

pengertian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, 



 

 

ataukah sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya. Begitu juga jika 

relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain 

tidak baik, akan dapat menimbulkan problem yang sejenis. Hubungan 

yang hangat antaar anggota keluarga akan mengakibatkan anak menjadi 

lebih bersemangat dan termotivasi. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak 

termasuk faktor yang disengaja. Suasana yang gaduh/ramai dan 

semrawut tidak akan member ketenangan kepada anak yang belajar. 

Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga yang besar terlalu banyak 

penghuninya. Suasana rumah yang tegang, rebut dan sering terjadi 

cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga atau dengan keluarga lain 

menyebabkan anak menjadi anak menjadi bosan di rumah, suka keluar 

rumah. Akibatnya belajarnya kacau. Selanjutnya agar anak dapat belajar 

dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan 

tentram. Di dalam ruamah yang tenang dan tentram selain anak 

kerasan/betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. 

4) Keadaan ekonomi keluarga. 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas itu 

hanya dapat terpenuhi jikan keluarga mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok 

anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga 

belajar anak juga terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung 



 

 

kesedihn sehingga anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti 

akan mengganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja 

mencari nafkah sebagai pembantu orang tuanya walaupun sebenarnya 

anak belum saatnya untuk bekerja. 

5) pengertian orang tua. 

Anak perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedan 

belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas dirumah. Kadang-kadang 

siswa mengalami lemah semangat, orang tua wajib member pengertian 

dan mendorongnya membantu sedapat mngkin kesulitan yang di alami 

anak di sekolah.
39

 

e. Aspek-aspek Pendidikan Anak dalam Keluarga 

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya Menjadi Orang tua Bijak 

ada beberapa aspek pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak, yaitu : 

1) Penanaman akidah atau tauhid, akidah atau tauhid dapat 

diibaratkan sebagai fondasi. Karena itu, ia harus kukuh dan kuat. 

Dapat dibayangkan, jika fondasi sebuah rumah rapuh, rumah pun 

akan mudah runtuh. Demikianlah yang akan terjadi pada anak-anak 

kita. Jika memiliki landasan keimanan yang kuat, mereka akan 

tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mantab dan memiliki  

komitmen moral yang tinggi. 

2) Penanaman kesadaran bertindak (berakhlak), yaitu kesadaran yang 

didasarkan pada keyakinan bahwa setiap gerak dan langkah 

manusia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT. Dengan 
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keyakinan ini, manusia akan selalu sadar bahwa setiap tindakan 

akan bernilai dan berimplikasi pada sebuah hasil baik atau buruk. 

3) Perintah mengerjakan shalat dan amar makruf nahi mungkar. 

Shalat harus mulai ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika dewasa, 

anak telah terbiasa dan disiplin dalam menjalankan shalat. 

4) Pelatihan kesabaran. Kesabaran perlu ditanamkan sejak dini. 

Sebab, hidup ini penuh tantangan, hambatan dan rintangan. Tanpa 

kesabaran, seseorang akan mudah putus asa dan patah semangat 

dalam meraih cita-citanya. 

5) Larangan bersikap sombong dan angkuh. Kesombongan perlu 

dihindari karena akan menghantarkan pada kehinaan dan 

kerendahan martabat, baik di mata Allah maupun di mata 

manusia.
40

 

 

3. Sikap Keberagamaan Siswa 

a. Pengertian Sikap 

Dalam pengertian umum sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-

reaksi afektif terhadap obyek tertentu berdasarkan hasil penalaran, 

pemahaman dan penghayatan individu. Dengan demikian sikap terbentuk 

dari hasil belajar dan pengalaman seseorang dan bukan sebagai pengaruh 

bawaan (faktor intern) seseorang dan bukan sebagai pengaruh bawaan 

(faktor intern) seseorang, serta tergantung kepada obyek tertentu. Obyek 

sikap oleh Edwards disebut sebagai psycbological object.
41
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Menurut Prof. Dr. Mar‟at, meskipun belum lengkap Allport telah 

menghimpun sebanyak 13 pengertian mengenai sikap. Dari 13 pengertian 

itu dapat dirangkum menjadi 11 rumusan mengenai sikap. Rumusan umum 

tersebut adalah bahwa : 

1) Sikap merupakan hasil belajar  yang diperoleh melalui pengalaman 

dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. 

2) Sikap selalu dihubungkan dengan obyek seperti manusia, wawasan, 

peristiwa ataupun ide. 

3) Sikap diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain baik di 

rumah, sekolah, tempat ibadat ataupun tempat lainnya melalui 

nasihat, teladan atau percakapan. 

4) Sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-

cara tertentu terhadap obyek. 

5) Bagian yang dominan dari sikap adalah perasaan dan afektif seperti 

yang tampak dalam menentukan pilihan apakah positif, negative 

atau ragu. 

6) Sikap memiliki tingkat intensitas terhadap obyek tertentu yakni 

kuat atau lemah. 

7) Sikap bergantung kepada situasi dan waktu, sehingga dalam situasi 

dan saat tertentu mungkin sesuai sedangkan di saat dan situasi yang 

berbeda belum tentu cocok. 

8) Sikap dapat bersifat relatif consistent dalam sejarah hidup individu. 

9) Sikap merupakan bagian dari konteks persepsi ataupun kognisi 

individu. 



 

 

10) Sikap merupakan penilaian terhadap sesuatu yang mungkin 

mempunyai konsekuensi tertentu bagi seseorang atau yang 

bersangkutan. 

11)  Sikap merupakan penafsiran dan tingkah lagu yang mungkin 

menjadi indikator yang sempurna, atau bahkan tidak memadai.
42

 

Dengan demikian, sikap yang ditampilkan seseorang merupakan 

hasil dari proses berpikir, merasa dan pemilihan motif-motif tertentu 

sebagai reaksi terhadap sesuatu obyek. 

b. Pengertian Keberagamaan 

Keagamaan berasal dari kata dasar agama.   Kata   “agama”   dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang    bermakna tradisi 

atau peraturan hidup atau sesuatu yang tidak  bergerak atau tidak ada 

kekacauan.
43

 Keberagamaan adalah adanya kesadaran diri individu dalam 

menjalankan suatu agama yang diyakini atau dianut, keberagamaan juga 

berasal dari bahasa Inggris religiosity,dari akar kata religy, yang berarti 

agama. Religiosity merupakan bentuk dari kata religious, yang berarti 

beragama atau beriman kepada Tuhan. Keberagamaan juga diartikan 

sebagai kondisi pemeluk agama dalam mencapai dan mengamalkan ajaran 

agamanya dalam kehidupan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan ajaran dan kewajiban melakukan sesuatu ibadah menurut agama.
44

 

M. Quraisy Shihab masih dalam kutipan Achmad Habibullah, 

berpendapat bahwa keberagamaan adalah tercapainya rasa kesucian dalam 

jiwa seseorang. Ahli lainnya menyatakan bahwa keagamaan adalah “usaha 
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manusia mencontohkan Tuhan dan sifat-sifat-Nya”, dan berdasarkan dari 

hasil usaha tersebut dicapai kualitas manusia yang didambakan agama. 

Keberagamaan berarti mengadakan dengan sesuatu yang kodrati, hubungan 

makhluk dengan penciptanya. Hubungan tersebut mewujudkan dalam batin 

dan tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin dalam sikap 

kesehariannya.
45

 

Agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

sikap dan perilaku seseorang. Sikap dan perilaku seseorang dapat dilihat 

dari cara seseorang tersebut menjalani kehidupannya sehari-hari. 

Rendahnya sikap keagamaan siswa di sekolah dikarenakan banyakknya 

budaya asing yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan sikap 

keagamaan siswa. Salah satu contohnya adalah siswa sering berbohong 

kepada guru, tidak mengerjakan tugas, dan berkata yang tidak sopan.
46

 

Harun Nasution pengertian  agama  berdasarkan  asal kata yaitu al-Din, 

religi (relegere, religare)   dan   agama.   Al-din   (semit) berarti undang-

undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan,  patuh,  hutang,  balasan, kebiasaan. Sedangkan 

kata religi (latin) atau   relegere   berarti   mengumpulkan dan  membaca.  

Kemudian  religare berarti mengikat.   Adapun kata agama terdiri dari a = 

tidak ; gam = pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau 

diwarisi turun temurun.
47

  

Keberagamaan atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan 

ajaran agama atau ber-Islam secara menyeluruh (QS. 2:208). Karena itu, 
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setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak, 

diperintahkan untuk ber-Islam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, 

politik atau aktivitas apapun, seorang muslim diperintahkan untuk 

melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Di manapun dan 

dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya ber-Islam.
48

 

Keberagamaan (Religiusitas) merupakan sikap atau keadaan yang 

muncul didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap 

suatu agama. Keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek yang “di 

dalam lubuk hati nurani” pribadi. 
49

 Keberagamaan, menurut Muhaimin 

dkk, lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap 

personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena menafaskan 

intiminasi jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas ke dalam pribadi 

manusia.
50

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sikap   keberagamaan adalah  

kondisi keimanan terhadap ajaran agama Islam yang dianutnya dan 

kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan tingkah laku keseharian. 

Perwujudan dari sikap keberagamaan tersebut dapat dilihat melalui dua 

bentuk atau gejala, yakni gejala batin yang sifatnya abstrak bisa berupa 

pengetahuan, pikiran, dan perasaan keberagamaan, dan gejala lahir yang 

sifatnya konkrit dapat berupa perbuatan peribadatan dan bisa juga berwujud 

muamalah social kemasyarakatan.
51

 

Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai 
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sisi kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang di dorong oleh kekuatan spiritual. Bukan hanya berkaitan 

dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga 

aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.
52

  

c. Dimensi Keberagamaan 

Menurut Glock & Stark dalam Muhaimin, ada lima macam dimensi 

keberagamaan, yaitu : 

a) Dimensi keyakinan, yang berisi pengharapan-pengharapan dimana 

orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu 

dan mengakui keberadaan doktrin tersebut. 

b) Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan, 

ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan 

komitmen terhadap agama yang dianutnya. 

c) Dimensi pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan 

tertentu. 

d) Dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan bahwa 

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah 

minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, 

kitab suci dan tradisi. 

e) Dimensi pengalaman atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, 
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pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.
53

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Keberagamaan 

Keberagamaan menurut Thouless dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain : 

1) Pengaruh pendidikan dan pengajaran oleh berbagai tekanan sosial 

(faktor sosial) ini mencangkup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap keagamaan itu, termasuk pendidikan orang tua, 

tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat 

dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

2) Berbagai pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam membentuk 

sikap keagamaan terutama pengalaman seperti: keindahan, keselarasan, 

dan kebaikan di dunia lain (faktor alamiah) seperti menjalin hubungan 

baik pada sesame dengan saling menolong. 

3) Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi terutama kebutuhan terhadap 

keagamaan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian. 

4) Berbagi proses pemikiran verbal atau proses intelektual dimana faktor 

ini juga dapat mempengaruhi religiusitas individu. Manusia adalah 

makhluk yang dapat berfikir, sehingga manusia akan memikirkan 

tentang keyakinan-keyakinan dan agama yang dianutnya.
54

 

4. Keterkaitan Teori Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis Terhadap Sikap 

Keberagamaan Siswa SMK Ngeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dalam teori Jalaluddin, keberagamaan seseorang timbul karenga 

pengaruh eksternal (Institusi non formal) saya mengambil Ekstrakurikuler 
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Rohis.
55

 Karena dalam ekstrakurikuler rohis merupakan organisasi yang sangat 

tepat untuk mewadahi siswa yang rendah religiusitasnya. Melalui Rohis ini 

diharapkan dapat membantu, membentuk, dan menerapkan sikap 

keberagamaan siswa di sekolah melalui kegiatan-kegiatan baik dan positif.
56

  

Ekstrakurikuler rohis memang sangat berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa karena jika lingkungan atau organisasinya bersifat positif 

otomatis sikap anak juga akan lebih positif dan begitu juga sebaliknya.
57

 

5. Keterkaitan Teori Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap 

Keberagamaan Siswa SMK Ngeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dalam teori Subandi, keberagamaan seseorang timbul karena pengaruh 

sosial. Seorang anak ketika lahir tidak membawa potensi agama, tetapi dia 

akan menjadi religius karena proses belajar dari lingkungan. Dengan dasar 

kemampuan meniru terhadap apa yang didengar dan dilihat yang berkaitan 

dengan agama, maka anak akan religius. Teori ini sudah jelas dapat mengapa 

sikap keberagamaan seseorang menjadi baik atau tidak, karena lingkungan 

seseorang itu berbeda.
58

 

Pengaruh lingkungan terutama keluarga, memang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan keberagamaan seseorang. Seorang anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang religius akan lebih besar kemungkinannya 

berkembang menjadi lebih religius disbanding dengan anak yang tidak. Anak 

yang dilahirkan dalm keluarga yang beragama Islam secara otomatis  religius 
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yang dimiliki berkembang dalam tradisi Islam.
59

 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

1. Jika ekstrakurikuler rohis peserta didik baik maka sikap keberagamaan  peserta 

didik baik. 

2. Jika lingkungan keluarga peserta didik baik  maka sikap keberagamaan peserta 

didik baik.  

3. Jika ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga peserta didik baik  maka 

sikap keberagamaan peserta didik baik.  

 

D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
60

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. H01 = Tidak ada  pengaruh ekstrakurikuler rohis terhadap sikap keberagamaan 

siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

         Ha1 =  Ada  pengaruh  ekstrakurikuler rohis terhadap sikap keberagamaan 

siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

2. H02 = Tidak ada  pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan 

siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

      Ha2 =  Ada  pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa 

SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

3. H03 = Tidak ada  pengaruh ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga 

terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 
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2018/2019.  

 Ha3 =  Ada  pengaruh  ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga 

terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

 

 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang hal-

hal yang akan dilakukan.
61

 Selain itu rancangan penelitian juga diartikan sebagai 

pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid yang sesuai dengan 

karakteristik variabel dengan tujuan penelitian. Pemilihan rancangan penelitian 

mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu. Untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul menggunakan analisis regresi, yaitu suatu model statistik yang mempelajari 

pola hubungan yang logis antara dua variabel atau lebih dimana salah satunya ada 

yang berlaku sebagai variabel dependen (variabel terikat) dan yang lainnya sebagai 

variabel independen (variabel bebas).
62

 

Dalam rancangan peneliti ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

yang bersifat expost facto, karena menghubungakan antara tiga variabel. Adapun 

pengertian variabel itu sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja baik 

orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu sendiri ada dua macam yaitu:
63

 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain dalam hal ini 

adalah variabel dependen. 
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Variabel independen yaitu : 

a. Ekstrakurikuler Rohis (X1) 

b. Pendidikan Agama Islam dalam Lingkungan Keluarga (X2) 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel lain, yang kemudian disebut dengan 

variabel independen. 

 

 

 

 

 

Keterangan 

X1 : Ekstrakurikuler Rohis 

X2 : Lingkungan Keluarga 

Y : Sikap Keberagamaan 

 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
64

 Hal ini sejalan dengan 

Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 
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wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
65

 Oleh 

karena itu, penelitian ini merupakan penelitian populasi, yakni apabila subjeknya 

relative kecil, lebih baik diambil semua.
66

 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa anggota rohis SMK 

Negeri 1 Ponorogo yang berjumlah 60 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti  dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.
67

 Dalam 

penelitian ini semua populasi yang berjumlah 60 siswa dijadikan sebagai sampel.  

Dalam pengambilan sampel ini, penelitian menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.
68

 Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi 

relatif kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil. Dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh siswa anggota rohis 

SMK Negeri 1 Ponorogo yang berjumlah 60 siswa. 
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C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen 

untuk mengumpulkan data.
69

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tetang ekstrakulikuler rohis siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Data tentang kondisi lingkungan keluarga siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

3. Data tentang sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Ekstrakurikuler Rohis 

 

Indikator Item 

 

Jumlah 

 

a. Meningkatkan pemahaman Agama serta mampu 

mengamalkannya 

1,2,3,4,5,6,7 7 

b. Menumbuh kembangkan akhlak Islami 8,9,10,11,12 5 

c. Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan 

diri,tanggung jawab, menjalankan tugas. 

13,14,15,16,17

,18,19,20. 

8 

d. Memberi bimbingan dan arahan kepada peserta 

didik. 

21,22,23,24,25 5 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lingkungan Keluarga 

 

Indikator Item 

 

Jumlah 
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a. Pengertian Orang tua 1,2,3,4,5,6,7 7 

b. Cara Orang tua mendidik 8,9,10,11,12,1

3,14,15 

8 

c. Relasi antar keluarga 16,17,18,19,20

,21 

6 

d. Suasana Rumah 22,23,24,25 5 

 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Sikap Keberagamaan 

Indikator Item 

 

Jumlah 

 

e. Dimensi Keyakinan 1,2,3,4,5 5 

f. Dimensi Pengetahuan Agama 6,7,8,9,10 5 

g. Dimensi Pengalaman 11,12,13,14,15

,16,17 

7 

h. Dimensi Praktek Ibadah 18,19,20,21,22

,23,24 

7 

i. Dimensi Konsekuensi 25,26,27,28,29

,30 

6 

 

D. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.
70

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden).
71

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
72

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian ini 

dijabarkan melalui dimensi menjadi sub variabel-sub variabel kemudian dijadikan 

indikator-indikator yang dapat dijadikan  sebagai tolak ukur untuk menyusun 

item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel 

penelitian.
73

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu skala tiga, skala empat, skala 

lima. Pada umumnya menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini disusun 

dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh pilihan respons yang menunjukkan 

tingkatan.
74

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala likert tersebut harus disesuaikan 

dengan jenis narasi pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakan narasi pertanyaan 

bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi pertanyaannya bersifat positif 

(Favorable). Berikut ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert baik itu 

pertanyaan yang positif ataupun yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 
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Tabel 3.4 

Skor Pernyataan Angket 

 
POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-KADANG 2 KADANG-KADANG 3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
75

 Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang 

Madrasah SMK Negeri 1 Ponorogo, struktur organisasi sekolah dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik non participant observation, 

karena peneliti ingin mengamati bagaimana kegiatan ekstrakurikuler rohis, 

bagaimana kegiatan pendidikan di lingkungan keluarga, bagaimana situasi dan 

kondisisikap keberagamaan siswa,  serta bagaimana sarana dan parasana di 

SMK Negeri 1 Ponorogo. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan.
76

 Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
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bantuan program Microsoft Excel 2007 dan Statistical Product And Services Solution 

(SPSS versi 16). Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
77

 

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Suatu tes 

disebut valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan 

seterusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan tingkat ketepatan tes tersebut 

dalam mengukur materi dan perilaku yang harus diukur. Untuk menguji 

validitas itu merupakan tingkat ketetapan tes tersebut dalam mengukur materi 

dan perilaku yang harus diukur. Untuk menguji validitas ini menggunakan 

bantuan komputer program Microsoft excel. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun 

rumusnya adalah: 

)2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy






 

Keterangan:

 
xyr

 
: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

 
N : Jumlah responden
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∑X : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y

 
XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Apabila Rxy   rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid. 

Apabila Rxy   rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid. 

Menurut Singarimbun dan Effendi yang mengatakan bahwa jumlah 

minimal uji coba kuisoner adalah minimal 30 responden. Untuk keperluan uji 

validitas dan realibilitas instrumen ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 

siswa anggota rohis. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 responden. Dari hasil perhitungan validitas 

instrumen terdapat 25 butir soal variabel ekstrakurikuler rohis. 25 soal variabel 

lingkungan keluarga, dan 30 butir soal variabel sikap keberagamaan. Hasil 

perhitungan uji validitas instrumen ekstrakurikuler rohis, lingkungan keluarga 

dan sikap keberagamaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 

Ekstrakurikuler Rohis 

 

No. Item 

Soal 

Hasil Perhitungan 

Validitas 

Nilai “r” 

Tabel 

Keterangan 

1 0.381775243 0,374 Valid 

2 0.424724366 0,374 Valid 

3 0.455967223 0,374 Valid 

4 0.561762809 0,374 Valid 

5 0.552136317 0,374 Valid 



 

 

6 -0.00983204 0,374 Drop 

7 0.080739555 0,374 Drop 

8 0.507453857 0,374 Valid 

9 0.499645497 0,374 Valid 

10 -0.19817691 0,374 Drop 

11 0.090263855 0,374 Drop 

12 -0.29671509 0,374 Drop 

13 0.37551715 0,374 Valid 

14 0.410697477 0,374 Valid 

15 0.433567459 0,374 Valid 

16 0.187910703 0,374 Drop 

17 0.412289577 0,374 Valid 

18 -0.01998047 0,374 Drop 

19 0.367907961 0,374 Valid 

20 0.388451247 0,374 Valid 

21 0.736977508 0,374 Valid 

22 0.717069222 0,374 Valid 

23 0.527279641 0,374 Valid 

24 0.41223107 0,374 Valid 

25 0.630930976 0,374 Valid 

 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 

Lingkungan Keluarga 

No. Item 

Soal 

Hasil Perhitungan 

Validitas 

Nilai “r” 

Tabel 

Keterangan 



 

 

1 0.4947783 0,374 Valid 

2 0.5760359 0,374 Valid 

3 0.6690587 0,374 Valid 

4 0.696548 0,374 Valid 

5 0.696548 0,374 Valid 

6 0.5275448 0,374 Valid 

7 0.3872377 0,374 Valid 

8 0.6409076 0,374 Valid 

9 0.7908737 0,374 Valid 

10 0.5551212 0,374 Valid 

11 -0.019903 0,374 Drop 

12 0.4121799 0,374 Valid 

13 0.4158714 0,374 Valid 

14 0.3436954 0,374 Drop 

15 0.1346904 0,374 Drop 

16 0.4518204 0,374 Valid 

17 0.485092 0,374 Valid 

18 0.406093 0,374 Valid 

19 0.0456678 0,374 Drop 

20 0.6787101 0,374 Valid 

21 0.7143004 0,374 Valid 

22 -0.060035 0,374 Drop 

23 0.3792564 0,374 Valid 

24 0.4582605 0,374 Valid 



 

 

25 0.5637114 0,374 Valid 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 

Sikap Keberagamaan 

No. Item 

Soal 

Hasil Perhitungan 

Validitas 

Nilai “r” 

Tabel 

Keterangan 

1 -0.0525521 0,374 Drop 

2 -0.1088362 0,374 Drop 

3 0.4112914 0,374 Valid 

4 0.3740255 0,374 Valid 

5 -0.0554074 0,374 Drop 

6 0.4086501 0,374 Valid 

7 0.6902882 0,374 Valid 

8 0.382325 0,374 Valid 

9 0.387852 0,374 Valid 

10 0.4150697 0,374 Valid 

11 0.2743585 0,374 Drop 

12 0.4929119 0,374 Valid 

13 0.4378721 0,374 Valid 

14 0.2333332 0,374 Drop 

15 0.548408 0,374 Valid 

16 0.447454 0,374 Valid 

17 -0.0369028 0,374 Drop 

18 0.4079703 0,374 Valid 

19 0.4095361 0,374 Valid 



 

 

20 0.5505435 0,374 Valid 

21 -0.0148264 0,374 Drop 

22 0.0415918 0,374 Drop 

23 0.2292003 0,374 Drop 

24 0.7650727 0,374 Valid 

25 0.4352582 0,374 Valid 

26 0.4637053 0,374 Valid 

27 0.2715445 0,374 Drop 

28 0.420326 0,374 Valid 

29 0.4426621 0,374 Valid 

30 0.4456204 0,374 Valid 

 

Pada uji validitas instrumen ini penelitian mengambil sampel sebanyak 

30 responden. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 

item soal variabel ekstrakurikuler rohis, ternyata terdapat 18 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu item nomer 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25. Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

variabel ekstrakurikuler rohis dapat dilihat di lampiran 7.
78

  

Untuk variabel lingkungan keluarga dari jumlah 25 item soal, ada 20 

soal valid yaitu item soal nomer 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 12, 13, 16, 17, 18, 

20, 21, 23, 24, 25. Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas variabel lingkungan keluarga dapat dilihat di lampiran 8.
79

 

Untuk variabel sikap keberagamaan siswa dari jumlah 30 item soal, 

ada 20 soal valid yaitu item soal nomer 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 
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19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, kemudian untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel sikap keberagamaan siswa dapat dilihat di 

lampiran 9.
80

 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
81

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilits 

instrumen ini adalah koefisien alpha cronbach. Berikut rumusnya:
82

 

    = *
 

   
+ *  

    

  
  
+ 

Keterangan: 

       = koefisien realibilitas instrumen 

    = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

      = total varians butir pertanyaan 

  
    = total varians 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini dilakukan 

dengan alpha cronbach dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dan reliabilitas instrumen penelitian adalah apabila harga 

cronbach alfa lebih besar dari ttabel maka instrumen tersebut dikatakan reliable 

dan sebaliknya.  
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             Tabel 3.8 

Rekapitulasi hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Jumlah item soal Cronbach Alfa Keterangan 

Ekstrakurikuler Rohis 18 Item 0,850 Reliabel 

Lingkungan Keluarga 20 Item 0,884 Reliabel 

Sikap Keberagamaan 20 Item 0,776 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki r11  >  rtabel . Dengan demikian variabel ekstrakurikuler rohis dan 

lingkungan keluarga dapat dikatakan reliable. Untuk mengetahui perhitungan 

uji reliabilitas variabel ekstrakurikuler rohis dapat dan variabel lingkungan 

keluarga siswa pada lampiran 10.
83

 

 

2. Tahap Analisis Data Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik  

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi dasar yang 

digunkan dalam analisis regrasi yang disebut dengan asumsi klasik.
84

 Dalam 

penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji normalitas 

residual, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedatisitas. Hasil uji 

asumsi klasik menggunakan program SPSS versi 16.0. 
85

 Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal  tidaknya 

suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan 

pemilihan uji statistic yang akan digunakan. Karena uji statistic parametrik 
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mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan 

teknik Uji Kolmogorov-Smirnov.
86

 Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas yakni, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil 

dasri 0,05 maka data tersebut ridak berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji Linieritas merupakan uji prasyarat yang biasaya dilakukan jika 

akan melakukan analisis korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variable secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atau tidak. Uji linieritas pada SPSS digunakan 

Test for Liniearity dengan taraf signifikan 0,05. Dua variable dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada Deviation 

From Liniearity lebih dari 0,05.
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3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Metode 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara 

variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat 

nilai Inflaction Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai 

VIF kurang dari dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 

bebas dari multikolinearitas.
88
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4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
89

 

Metode pengujian yang digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu 

melakukan korelasi absolute residual dengan masing-masing variabel 

independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.
90

 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah No.1  dan No.2 adalah menggunakan regresi linier sederhana. 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

no. 1 dan 2 adalah menggunakan regresi linier sederhana. Sedangkan untuk 

mendapat model regresi Linier sederhananya yaitu:  

    ̂           

(1) Langkah pertama mencari nilai b0 dan b1  

           
∑      ̅  ̅

∑     ̅ 
  

    ̅     ̅ 

(2) Langkah ke dua menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel x terhadap variabel y)   
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2) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan no. 3 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda 2 

variabel bebas. Sedangkan untuk mendapatkan model regresi linier 

berganda 2 variabel bebas yaitu:
91

  

  ̂                   

(1) Langkah pertama mencari nilai b0, b1 dan b2  

    
(∑  

 ) (∑  
  )  (∑   )(∑    )

(∑  
 )(∑  

 ) (∑    ) 
  

    
(∑  

 ) (∑   )  (∑   )(∑    )

(∑  
 )(∑  

 ) (∑    ) 
  

    
∑     ∑       ∑   

 
  

Dimana:  

∑  
   ∑     

(∑  )
 

 
   

∑  
   ∑     

(∑  )
 

 
   

∑      ∑       
(∑  )(∑  )

 
   

∑     ∑     
(∑  )(∑ )

 
   

∑    ∑    
(∑ )

 

 
  

(2) Langkah ke dua menghitung koefisien determinasi (besarnya pengaruh 

variabel independed terhadap variabel dependen)   

   
   

   
  

Keterangan    
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Y : Variabel terikat / depended 

X : Variabael bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilsi  ̂ jika x = 

0) 

b1, b2  : prediksi slope (arah koefisisen 

regresi) 

n  : Jumlah observasi / pengamatan  

x  : Data ke-i variabel x 

(independen/bebas), dimana 

i=1,2..n 

y  : Data ke-i variabel y 

(dependen/terikat), dimana i=1,2..n 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan 

data variabel x                                  

(independen/bebas) 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan 

data variabel y                                  

(dependen/terikat) 

   : Koefisien determinasi    

    : Sum of Square Regression 

SSE : Sum of Square Error 



 

 

    : Sum of Square Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error 

 

 

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMKN 1 Ponorogo 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo semula bernama 

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo, berdiri pada tanggal 5 Mei 

1969 beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 105 Ponorogo yang merupakan 

sekolah Filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun dengan Kepala Sekolah M. 

Soedarman, B.A. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 077/O/1974, tentang perubahan status SMEA Negeri Filial SMEA 

Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur menjadi 

SMEA Negeri Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dengan Jurusan Tata Buku, Tata 

Usaha, dan Tata Niaga, sekaligus menunjuk M. Soedarman, B.A selaku kepala 

sekolah.
92

 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/O/1974, tanggal 3 April 1997 tentang 

perubahan nomor klatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan tata kerja 

SMK maka SMEA Negeri Ponorogo berganti nama menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo yang berlaku sejak 2 Juni 1997, dengan 

membuka jurusan Perkantoran, Akuntansi, Manajemen Bisnis, Kepala Sekolah 

saat itu Moesono Sarbini, B.A. 

                                                 
92

 Lihat Transkip Dokumentasi Kode: 01/D/16-1V/2019 



 

 

Perubahan kurikulum 1999 ke kurikulum 2001, istilah jurusan diganti dengan 

Program Keahlian. Perkantoran menjadi Sekretaris, Manajemen Bisnis menjadi 

Penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak mengalami perubahan pada istilah Program 

Keahlian. 

Seiring perkembangan re-enginering paradigma pendidikan kejuruan tahun 

2004, SMK Negeri 1 Ponorogo pada tahun ajaran 2004/2005 menambah program 

keahlian baru yaitu Multimedia (Teknologi Informasi dan Komunikasi). 

Sehingga sejak tahun ajaran 2004/2005 SMK Negeri 1 Ponorogo membuka 4 

Program Keahlian: Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Penjualan dan 

Multimedia. Tapi akhirnya pada tahun 2008 SMK Negeri 1 Ponorogo, mampu 

membuka jurusan baru yakni Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

2. Letak Geografis SMKN 1 Ponorogo 

SMK Negeri 1 Ponorogo berada di Jl. Jendral Sudirman 10 Ponorogo. 

Letaknya strategis karena berada di pusat kota, tepatnya di sebelah timur Alon-

Alon kota Ponorogo.
93

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMKN 1 Ponorogo  

a. Visi
94

 

Menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan berstandar 

nasional/internasional, berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional 

dengan berdasarkan IMTAQ. 

b. Misi 

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu 

mengembangkan diri dengan berlandaskan IMTAQ 

2) Menyiapkan calon wirausahawan 
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3) Menjadikan SMK yang mandiri dan professional 

4) Menjadikan SMK sebagai sumber informasi 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan keterserapan tamatan SMK 

2) Meningkatkan kualitas tamatan SMK sesuai tuntutan dunia kerja (DU/DI) 

3) Menyiapkan tamatan SMK yang mampu mengembangkan sikap 

professional 

4) Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan kompetitif 

5) Mewujudkan etos kerja dan kualitas kinerja tenaga kependidikan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya secara konsisten. 

d. Profil Sekolah SMKN 1 Ponorogo 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Ponorogo 

Kelompok  : Bisnis dan Manajemen 

Alamat Sekolah : Jl. Jendral Sudirman No. 10  

Desa/Kelurahan : Pakunden 

Kab/Kota  : Ponorogo 

E-mail   : smkn1_ponorogo@yahoo.co.id 

Website  : smkn1ponorogo.sch.id 

Nilai Akreditasi : A 

e. Keadaan Guru dan Siswa SMKN 1 Ponorogo 

Secara keseluruhan keadaan guru/tenaga pendidik di SMKN 1 Ponorogo 

(berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, status dan jenis kelamin) yaitu 

berjumlah 86 orang pendidik dan 1 kepala sekolah dengan perincian: Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 62 orang dan non PNS 25 orang.
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Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 1.442 anak untuk tahun ajaran 

2018/2019 yang berdiri dari kelas X sebanyak 518 anak, kelas XI sebanyak 479 anak, 

dan kelas XII sebanyak 445 anak.  

f. Struktur Organisasi SMKN 1 Ponorogo 

Struktur organisasi merupakan bagan tatanan dalam suatu lembaga atau badan 

atau perkumpulan tertentu, dalam menjalankan roda organisasi untuk itu diperlukan 

struktur organisasi yang mapan dalam menjalankan tugas dan tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan, agar tidak terjadi kekacauan dan ketimpangan dalam tugas.
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g. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan salah satu komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang ditunjang dengan sarana 

prasarana yang memadai serta lengkap. Hambatan dapat diatasi, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk menunjang kelancaran 

kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya di SMKN 1 Ponorogo, tersedia 

beberapa sarana prasarana sebagai berikut:
97

 

a. Gedung sekolah SMKN 1 Ponorogo 

SMKN 1 Ponorogo berdiri diatas tanah seluas 6.220 m
2 

dengan Nomor 

Statistik 341051101001 dan NPSN 20510100. SMKN 1 Ponorogo secara 

resmi berdiri tahun 1974. 

b. Fasilitas Penunjang 

SMKN 1 Ponorogo memiliki 36 ruangan kelas, yang mana sudah 

tersedia LCD proyektor disetiap kelas untuk memudahkan guru dalam 

menggunakan media dalam proses pembelajaran. Untuk mendukung proses 
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pembelajaran siswa dan pengembangan kompetensi siswa dan guru, maka 

disediakan beberapa fasilitas berikut: 

Tabel 4.1  

Sarana dan Prasarana SMKN 1 Ponorogo 

No. Nama Jml Keadaan Ket 

1. Ruang Kelas 36 Baik Layak 

2. Ruang Kep. Sekolah 1 Baik Layak 

3. Ruang Waka 1 Baik Layak 

4. Ruang Tata Usaha 1 Baik Layak 

5.  Ruang Guru 1 Baik Layak 

6.  Ruang BK 1 Baik Layak 

7.  Ruang OSIS 1 Baik Layak 

8.  Ruang UKS 1 Baik Layak 

9. Ruang Serba Guna 1 Baik Layak 

10. Ruang Praktik Kerja 1 Baik Layak 

11. Lab. Bahasa 1 Baik Layak 

12.  Lab. Komputer 4 Baik Layak 

13. Lab. Multimedia 1 Baik Layak 

14. Perpustakaan  1 Baik Layak 

15. Bengkel 1 Baik Layak 

16. Koperasi 1 Baik Layak 

17. Kantin 2 Baik Layak 

18. Gudang 2 Baik Layak 

19. Mushola 1 Baik Layak 

20. Hal. Upacara 1 Baik Layak 

21. Pos Satpam 1 Baik Layak 

22. KM. Guru 2 Baik Layak 

23. KM. Siswa 14 Baik Layak 

 



 

 

B. Deskripsi Data 

1. Ekstrakurikuler Rohis Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai ekstrakurikuler rohis peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dengan jumlah 60 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket ekstrakurikuler rohis anggota rohis SMK 

Negeri 1 Ponorogo dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah 50 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Anggota Ekstrakurikuler  Rohis SMK Negeri 1 Ponorogo 
No Ekstrakurikuler Rohis Frekuensi 

1 50 2 

2 54 1 

3 55 2 

4 56 1 

5 57 1 

6 58 2 

7 59 2 

8 60 4 

9 61 1 

10 62 2 

11 63 1 

12 64 4 

13 65 4 

14 66 1 

15 67 7 

16 68 2 



 

 

17 69 4 

18 70 11 

19 71 6 

20 72 2 

Total 60 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan responden 

dapat dilihat pada lampiran 18.
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Untuk menganalisis ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi,sedang,rendah, peneliti mencari mean dan standar deviasi dari data 

diatas dengan bantuan SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Deskripsi asttistik 

ekstra rohis 
 

N Valid 60 

Missing 0 

Mean 65.0333 

Median 67.0000 

Mode 70.00 

Std. Deviation 5.71637 

Minimum 50.00 

Maximum 72.00 

 

 Analisis dalam tingkat ekstrakurikuler rohis dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan SPSS versi 16.0. adapun hasilnya sebagai berikut: 

1) Identitas Variabel 

Variabel independen (X1) : Ekstrakurikuler Rohis 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel Lampiran normalitas hasil perhitungan SPSS versi 16.0 untuk uji 

normalitas variabel (X1) Ekstrakurikuler rohis diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 

65,0. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 5,716. Untuk 
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menentukan tingkatan ekstrakurikuler rohis tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 

Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo 

termasuk kategori rendah. 

c) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo termasuk kategori sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 65,0 +1(5,716) 

   =65,5 + 5,716 

   = 71,21 

   =71(dibulatkan) 

Mx-1.SDx  = 65,0-1(5,716) 

   =65,0-5,716 

   = 59,284 

   = 59 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 71 dikategorikan 

ekstrakurikuler rohis tinggi, sedangkan skor 71-59 dikategorikan sedang dan skor 

kurang dari 59 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas ekstrakurikuler rohis dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 4.4 

Kategori Ekstrakurikuler Rohis 
No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 



 

 

1 Lebih dari 71 2 3,33% Tinggi 

2 71-59 47 78,33% Sedang 

3 Kurang dari 59 11 18,33% Rendah 

Jumlah 60 100%  

   

 Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 2 responden (3,33%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 47 responden 

(78,33%), dan dalam kategori rendah 11 responden (18,33%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 

Ponorogo adalah sedang karna dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 78,33%. 

 

2. Lingkungan Keluarga Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai lingkungan keluarga siswa peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dengan jumlah 60 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket lingkungan keluarga anggota rohis SMK 

Negeri 1 Ponorogo dengan skor tertinggi 79 dan skor terendah 50 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Lingkungan Keluarga 

 Anggota Rohis SMK Negeri 1 Ponorogo 

 
No Lingkungan Keluarga Frekuensi 

1 50 1 



 

 

2 55 5 

3 57 3 

4 59 2 

5 60 5 

6 61 2 

7 62 1 

8 63 1 

9 64 4 

10 65 10 

11 66 3 

12 67 3 

13 68 2 

14 69 4 

15 70 3 

16 72 2 

17 73 2 

18 74 1 

19 75 4 

20 79 2 

Total 60 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan responden 

dapat dilihat pada lampiran 19.
99

 

Untuk menganalisis ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi,sedang,rendah, peneliti mencari mean dan standar deviasi dari data 

diatas dengan bantuan SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Deskripsi asttistik 

 
Statistics 

lingkungan keluarga  

N Valid 60 

Missing 0 

Mean 65.1667 

Median 65.0000 

Mode 65.00 

Std. Deviation 6.42075 

Minimum 50.00 

Maximum 79.00 

 

Analisis dalam tingkat lingkungan keluarga dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan SPSS versi 16.0. adapun hasilnya sebagai berikut: 

1) Identitas Variabel 

Variabel independen (X2) : Lingkungan Keluarga 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel Lampiran 11 hasil perhitungan SPSS versi 16.0 untuk uji normalitas 

variabel (X2) Lingkungan Keluarga diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 65,1. Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 6,420. Untuk menentukan 

tingkatan lingkungan keluarga tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

d) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah lingkungan keluarga anggota rohis SMK 

Negeri 1 Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

e) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah lingkungan keluarga anggota rohis SMK 

Negeri 1 Ponorogo termasuk kategori rendah. 

f) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

lingkungan keluarga anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo termasuk kategori 

sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 65,1 +1(6,420) 



 

 

   =65,1+ 6,420 

   = 71,52 

   =72 (dibulatkan) 

Mx-1.SDx  = 65,1-1(6,420) 

   =65,1-6,420 

   = 58,68 

   = 59(dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 72 dikategorikan 

lingkungan keluarga tinggi, sedangkan skor 72-59 dikategorikan sedang dan skor 

kurang dari 59 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas lingkungan keluarga dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.7 

Kategori Lingkungan Keluarga 

 
No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 72 9 15% Tinggi 

2 72-59 42 70% Sedang 

3 Kurang dari 59 9 15% Rendah 

Jumlah 60 100%  

   

 Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

lingkungan keluarga anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 9 responden (15%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi 42 responden (70%), dan dalam kategori rendah 9 responden (15%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat lingkungan keluarga 

SMK Negeri 1 Ponorogo adalah sedang karna dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 70%. 



 

 

 

3. Sikap Keberagamaan Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai sikap keberagamaan siswa peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dengan jumlah 60 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket sikap keberagamaan anggota rohis SMK Negeri 

1 Ponorogo dengan skor tertinggi 74 dan skor terendah 45 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.8 

Skor Jawaban Angket Sikap Keberagamaan Anggota Rohis SMK Negeri 1 Ponorogo 

 
No Sikap Keberagamaan Frekuensi 

1 45 3 

2 50 1 

3 53 3 

4 54 3 

5 55 4 

6 56 1 

7 57 3 

8 58 11 

9 59 6 

10 60 3 

11 62 2 

12 65 7 

13 66 2 

14 67 1 

15 68 1 

16 69 3 



 

 

17 73 4 

18 74 2 

Total 60 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan responden 

dapat dilihat pada lampiran 20.
100

 

Untuk menganalisis ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi,sedang,rendah, peneliti mencari mean dan standar deviasi dari data 

diatas dengan bantuan SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Deskripsi asttistik 

 
Statistics 

sikap keberagamaan  

N Valid 60 

Missing 0 

Mean 60.3000 

Median 59.0000 

Mode 58.00 

Std. Deviation 7.00678 

 

Analisis dalam tingkat sikap keberagamaan dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan SPSS versi 16.0. adapun hasilnya sebagai berikut: 

1) Identitas Variabel 

Variabel independen (Y) : Sikap Keberagamaan 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel Lampiran 11 hasil perhitungan SPSS versi 16.0 untuk uji normalitas 

variabel (X1) sikap keberagamaan diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 60,3. 

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 7,006. Untuk 

menentukan tingkatan sikap keberagamaan tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 
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a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah sikap keberagamaan SMK Negeri 1 

Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah sikap keberagamaan SMK Negeri 1 

Ponorogo termasuk kategori rendah. 

c) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

sikap keberagamaan SMK Negeri 1 Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 60,3 +1(7,006) 

   =60,3+ 7,006 

   = 67,30 

   =67 (dibulatkan) 

Mx-1.SDx = 60,3-1(7,006) 

   =60,3-7,006 

   = 53,29 

   = 53(dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67 dikategorikan 

sikap keberagamaan tinggi, sedangkan skor 67-53 dikategorikan sedang dan 

skor kurang dari 53 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas lingkungan keluarga dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Kategori Sikap Keberagamaan 

 
No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 67 10 16,66% Tinggi 

2 67-53 46 76,66% Sedang 

3 Kurang dari 53 4 6,66% Rendah 



 

 

Jumlah 60 100%  

   

Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan sikap 

keberagamaan anggota rohis SMK Negeri 1 Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (16,66%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi 46 responden (76,66%), dan dalam kategori rendah 4 

responden (6,66%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

tingkat ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Ponorogo adalah sedang karna 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 76,66%. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus. Hal tersebut nantinya peneliti bisa lebih 

bijak dalam penggunaannya dan penghitungannya. Diwajibkan melakukan uji 

prasyarat agar dalam penggunaan rumus dan hasil yang didapatkan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji prasyarat ini berlaku untuk 

penggunaan rumus parametric yang datanya diasumsikan normalitas. Peneliti 

ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
101

 

Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan 

pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 didapatkan hasil 0,966 pada tabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil normalitas 0,966  > 0,05 
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sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji 

normalitas penelitian ini. Hasil dari uji SPSS dapat dilihat pada lampiran 21.
102

 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas merupakan uji prasyarat yang biasaya dilakukan jika 

akan melakukan analisis korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada dua variable secara signifikan mempunyai 

hubungan linier atau tidak. Uji linieritas pada SPSS digunakan Test for 

Liniearity dengan taraf signifikan 0,05. Dua variable dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada Deviation From Liniearity 

lebih dari 0,05.
103

 

Untuk pengujian uji linieritas menggunakan SPSS versi 16.0. Pada 

perhitungannya didapatkan variable ekstrakurikuler rohis (X1) dengan hasil 

0,851 > 0,05. Untuk variable lingkungan keluarga (X2) didapatkan hasil 1,517 

> 0,05 sehingga disimpulkan mempunyai hubungan yang linier dengan sikap 

keberagamaan siswa (Y). Ditunjukkan pada table Anova kolom Deviation 

From Linearity. Hasil dari uji SPSS dapat dilihat pada lampiran 22.
104

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Metode 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara 

variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai 

Inflaction Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF 
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kurang dari dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas 

dari multikolinearitas.
105

 

Uji multikolinearitas pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0. 

Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 didapatkan hasil VIF 1,029 

dan Tolerance sebesar 0,970. VIF 1,031 < 10 dan Tolerance 0,97 > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara 

variable bebas (tidak terjadi multikolinearitas). Hasil ditunjukkan pada table 

Coefficients pada lampiran 23.
106

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
107

 Metode 

pengujian yang digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu melakukan 

korelasi absolute residual dengan masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.
108

 

Uji heterokedastisitas pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0. 

pada perhitungannya didapatkan hasil pada variabel ekstrakurikuler rohis (X1) 

sebesar 0,811 > 0,05 dan variabel lingkungan keluarga (X2) sebesar 0,912 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut 

tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil ditunjukkan pada tabel Correlations 

pada lampiran 24.
109
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2. Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis Terhadap Sikap Keberagamaan Siswa 

SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan menggunakan langkah-langkah 

yaitu.
110

 

a. Membuat tabel perhitungan analisis regresi 

Tabl 4.11 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi sederhana 

 
No X₁ Y X₁² Y² X₁Y 

1 70 73 4900 5329 5110 

2 68 59 4624 3481 4012 

3 57 57 3249 3249 3249 

4 67 60 4489 3600 4020 

5 64 73 4096 5329 4672 

6 62 53 3844 2809 3286 

7 50 54 2500 2916 2700 

8 71 54 5041 2916 3834 

9 70 73 4900 5329 5110 

10 62 57 3844 3249 3534 

11 67 69 4489 4761 4623 

12 70 54 4900 2916 3780 

13 60 65 3600 4225 3900 

14 60 58 3600 3364 3480 

15 67 65 4489 4225 4355 

16 70 73 4900 5329 5110 

17 60 69 3600 4761 4140 

18 67 69 4489 4761 4623 

19 70 67 4900 4489 4690 

20 64 58 4096 3364 3712 

21 69 65 4761 4225 4485 

22 70 65 4900 4225 4550 

23 71 65 5041 4225 4615 

24 69 65 4761 4225 4485 

25 71 59 5041 3481 4189 

26 65 65 4225 4225 4225 

27 61 50 3721 2500 3050 
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28 72 53 5184 2809 3816 

29 69 53 4761 2809 3657 

30 67 68 4489 4624 4556 

31 66 59 4356 3481 3894 

32 65 66 4225 4356 4290 

33 69 58 4761 3364 4002 

34 71 60 5041 3600 4260 

35 67 58 4489 3364 3886 

36 65 59 4225 3481 3835 

37 59 58 3481 3364 3422 

38 50 55 2500 3025 2750 

39 68 59 4624 3481 4012 

40 58 55 3364 3025 3190 

41 70 62 4900 3844 4340 

42 55 45 3025 2025 2475 

43 65 66 4225 4356 4290 

44 54 62 2916 3844 3348 

45 70 58 4900 3364 4060 

46 58 45 3364 2025 2610 

47 60 60 3600 3600 3600 

48 64 55 4096 3025 3520 

49 55 55 3025 3025 3025 

50 59 45 3481 2025 2655 

51 67 58 4489 3364 3886 

52 70 57 4900 3249 3990 

53 71 74 5041 5476 5254 

54 64 58 4096 3364 3712 

55 63 56 3969 3136 3528 

56 71 58 5041 3364 4118 

57 56 58 3136 3364 3248 

58 70 59 4900 3481 4130 

59 70 58 4900 3364 4060 

60 72 74 5184 5476 5328 

Total 3902 3618 255688 221062 236286 

 

b. Menghitung nilai  ̅ 

    ̅ = 
∑   

 
 = 

    

  
 = 65,033333333 

c. Menghitung nilai  ̅ 



 

 

 ̅ = 
∑   

 
 = 

    

  
 = 60,3 

d. Menghitung Nilai b1 

    
(∑  )     ̅̅ ̅̅

(∑  )      
 = 
          (            ) (    )

          (            ) 
 

  
               

                   
 

  
     

          
 

              

e. Menghitung nilai bo 

Bo =  ̅ - b1 ̅ = 60,3 – 0,5163041581 x 65,033333333 

 = 60,3 – 33,576980415 

 = 26,723019585 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

Y = bo + b1x = 26,723019585 +              x 

g. Setelah menentukan model persamaan regresi linier sederhana lalu menguji uji 

signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR     = (bo∑  + b1 ∑   ) – 
(∑  ) 

 
 

= (26,723019585 x 3618 +              x 236286) -  
(    ) 

  
 

= (96683,884859 + 121995,4443) – 218165,4 

= 218679,32916 – 218165,4 

= 513,92916 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑   - (bo∑  + b1 ∑   ) 

 = 221062 – (26,723019585 x 3618 +              x 236286) 

= 221062 – (96683,884859 + 121995,4443) 



 

 

= 221062 – 218679,32914 

= 2382,67086 

3) Menghitung nilai SST 

SST = SSR + SSE 

        =513,92916 + 2382,67086 

      = 2896,60002 

4) Menghitung nilai MSR  

MSR = 
   

  
 

= 
         

 
 

=          

5) Menghitung MSE 

MSE = 
   

  
 

          = 
          

   
 

         = 
          

  
 

         = 41,080532069 

6) Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel anova. 

   Tabel 4.12 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 
Variation 

Source 

Degre 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

Regresion 1 SSR = 513,92916 MSR= 513,92916 

Error 59 SSE= 2382,67086 MSE=41,080532069 

Total 60 SST= 2896,60002  

 

 



 

 

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Ho :     ǂ 0 Ekstrakurikuler rohis tidak berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa 

H1 :     = 0 Ekstrakurikuler rohis berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa 

Daerah penolakan  

Fhitung = 
   

   
 

 = 
         

            
 

  = 12,510284899 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fa(1;n-2) = F0,05(1;58) = 4,01 

Ftabel  dapat dilihat pada lampiran 25.
111

  

9) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka: 

Fhitung  (12,51) > Ftabel (4,01)  maka tolak Ho artinya ekstrakurikuler rohis 

(x1) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (y). 

h. Menginterprestasikan parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan / 

model regresi linier sederhananya adalah: 

 ̅ = bo + b1x  

 ̅ = 26,723019585 +              x 
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Dari model tersebut dapat diketahui bahwa sikap keberagamaan 

siswa akan semakin tinggi apabila ekstrakurikuler rohiss ditingkatkan 

begitupun sebaliknya. 

i. Menghitung determinasi (R
2
) 

R
2 

= 
   

   
 x 100% 

R
2 

= 
         

          
 x 100% 

R
2 

= 0,177424966 x 100% 

R
2 

= 17,7424966% = 17,74% (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 17,74% 

   = 82,26% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, disapatkan 

nilai sebesar 17,74%, artinya ekstrakurikuler rohis berpengaruh sebesar 

17,74% terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dan 

82,26% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap Keberagamaan Siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan menggunakan langkah-langkah 

yaitu. 

a. Membuat tabel perhitungan analisis regresi 

Tabel 4.13 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi sederhana 

 

X₂  Y X₂ ² y² XY 

65 73 4225 5329 4745 

65 59 4225 3481 3835 

75 57 5625 3249 4275 



 

 

69 60 4761 3600 4140 

73 73 5329 5329 5329 

67 53 4489 2809 3551 

66 54 4356 2916 3564 

66 54 4356 2916 3564 

60 73 3600 5329 4380 

69 57 4761 3249 3933 

75 69 5625 4761 5175 

55 54 3025 2916 2970 

69 65 4761 4225 4485 

60 58 3600 3364 3480 

65 65 4225 4225 4225 

75 73 5625 5329 5475 

72 69 5184 4761 4968 

60 69 3600 4761 4140 

75 67 5625 4489 5025 

55 58 3025 3364 3190 

73 65 5329 4225 4745 

67 65 4489 4225 4355 

55 65 3025 4225 3575 

70 65 4900 4225 4550 

55 59 3025 3481 3245 

68 65 4624 4225 4420 

65 50 4225 2500 3250 

60 53 3600 2809 3180 

64 53 4096 2809 3392 

69 68 4761 4624 4692 

65 59 4225 3481 3835 

72 66 5184 4356 4752 

65 58 4225 3364 3770 

63 60 3969 3600 3780 

64 58 4096 3364 3712 

57 59 3249 3481 3363 

61 58 3721 3364 3538 

65 55 4225 3025 3575 

64 59 4096 3481 3776 

57 55 3249 3025 3135 

65 62 4225 3844 4030 

57 45 3249 2025 2565 

70 66 4900 4356 4620 

59 62 3481 3844 3658 

61 58 3721 3364 3538 



 

 

64 45 4096 2025 2880 

55 60 3025 3600 3300 

59 55 3481 3025 3245 

50 55 2500 3025 2750 

62 45 3844 2025 2790 

60 58 3600 3364 3480 

66 57 4356 3249 3762 

79 74 6241 5476 5846 

65 58 4225 3364 3770 

67 56 4489 3136 3752 

68 58 4624 3364 3944 

74 58 5476 3364 4292 

70 59 4900 3481 4130 

65 58 4225 3364 3770 

79 74 6241 5476 5846 

3910 3618 257234 221062 237057 

 

 

b. Menghitung nilai  ̅ 

    ̅ = 
∑   

 
 = 

    

  
 = 65,0166666667 

c. Menghitung nilai  ̅ 

 ̅ = 
∑   

 
 = 

    

  
 = 60,3 

d. Menghitung Nilai b1 

    
(∑  )     ̅̅ ̅̅

(∑  )      
 = 
          (             ) (    )

          (             ) 
 

  
                

                   
 

  
     

          
 

              

e. Menghitung nilai bo 

Bo =  ̅ - b1 ̅ = 60,3 –             x               

 = 60,3 – 34,4007122666 



 

 

 = 25,899287733 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

Y = bo + b1x = 25,899287733+              x 

g. Setelah menentukan model persamaan regresi linier sederhana lalu menguji uji 

signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR     = (bo∑  + b1 ∑   ) – 
(∑  ) 

 
 

= (25,899287733x 3618 +              x 237057) -  
(    ) 

  
 

= (93703,623018+125139,58684) – 218165,4 

= 218843,20986 – 218165,4 

= 677,80986 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑   - (bo∑  + b1 ∑   ) 

 = 221062 – (25,899287733x 3618 +              x 237057) 

= 221062 – (93703,623018+125139,58684) 

= 221062 – 218843,20986 

= 2218,79014 

3) Menghitung nilai SST 

SST = SSR + SSE 

       =677,80986+ 2218,79014 

       = 2896,6 

4) Menghitung nilai MSR  

MSR = 
   

  
 

= 
         

 
 

=677,80986 

5) Menghitung MSE 

MSE = 
   

  
 



 

 

          = 
          

   
 

         = 
          

  
 

         = 38,255002414 

6) Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel anova. 

Tabel 4.12 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 
Variation 

Source 

Degre 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

Regresion 1 SSR=677,80986 MSR=677,80986 

Error 59 SSE=2218,79014 MSE=38,255002414 

Total 60 SST=2896,6  

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Ho :     ǂ 0 Lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa 

H1 :     = 0 Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa 

Daerah penolakan  

Fhitung = 
   

   
 

 = 
         

            
 

  = 17,718 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fa(1;n-2) = F0,05(1;58) = 4,01 



 

 

Ftabel  dapat dilihat pada lampiran 25.
112

  

9) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka: 

Fhitung  (17,718) > Ftabel (4,01) maka tolak Ho artinya lingkungan keluarga 

(x2) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (y). 

h. Menginterprestasikan parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan / 

model regresi linier sederhananya adalah: 

 ̅ = bo + b1x  

 ̅= bo + b1x = 25,899287733+              x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa sikap keberagamaan siswa 

akan semakin tinggi apabila ekstrakurikuler rohiss ditingkatkan begitupun 

sebaliknya. 

i. Menghitung determinasi (R
2
) 

R
2 

= 
   

   
 x 100% 

R
2 

= 
         

      
 x 100% 

R
2 

= 0,234001885 x 100% 

R
2 

= 23,4001885% = 23,40% (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 23,40% 

   = 76,6% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, disapatkan 

nilai sebesar 23,40%, artinya lingkungan keluarga berpengaruh sebesar 

23,40% terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dan 

76,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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4. Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis dan Lingkungan Keluarga Terhadap Sikap 

Keberagamaan Siswa SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan menggunakan langkah-langkah 

yaitu.
113

 

a. Membuat tabel perhitungan analisis regresi 

Tabel 4.13 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi Berganda 

 

Resp. X₁ X₂ Y X₁² X₂² Y² X₁Y X₂Y X₁X₂ 
1 

70 65 73 4900 4225 5329 5110 4745 4550 
2 

68 65 59 4624 4225 3481 4012 3835 4420 
3 

57 75 57 3249 5625 3249 3249 4275 4275 
4 

67 69 60 4489 4761 3600 4020 4140 4623 
5 

64 73 73 4096 5329 5329 4672 5329 4672 
6 

62 67 53 3844 4489 2809 3286 3551 4154 
7 

50 66 54 2500 4356 2916 2700 3564 3300 
8 

71 66 54 5041 4356 2916 3834 3564 4686 
9 

70 60 73 4900 3600 5329 5110 4380 4200 
10 

62 69 57 3844 4761 3249 3534 3933 4278 
11 

67 75 69 4489 5625 4761 4623 5175 5025 
12 

70 55 54 4900 3025 2916 3780 2970 3850 
13 

60 69 65 3600 4761 4225 3900 4485 4140 
14 

60 60 58 3600 3600 3364 3480 3480 3600 
15 

67 65 65 4489 4225 4225 4355 4225 4355 
16 

70 75 73 4900 5625 5329 5110 5475 5250 
17 

60 72 69 3600 5184 4761 4140 4968 4320 
18 

67 60 69 4489 3600 4761 4623 4140 4020 
19 

70 75 67 4900 5625 4489 4690 5025 5250 
20 

64 55 58 4096 3025 3364 3712 3190 3520 
21 

69 73 65 4761 5329 4225 4485 4745 5037 
22 

70 67 65 4900 4489 4225 4550 4355 4690 
23 

71 55 65 5041 3025 4225 4615 3575 3905 
24 

69 70 65 4761 4900 4225 4485 4550 4830 
25 

71 55 59 5041 3025 3481 4189 3245 3905 
26 

65 68 65 4225 4624 4225 4225 4420 4420 
27 

61 65 50 3721 4225 2500 3050 3250 3965 
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28 
72 60 53 5184 3600 2809 3816 3180 4320 

29 
69 64 53 4761 4096 2809 3657 3392 4416 

30 
67 69 68 4489 4761 4624 4556 4692 4623 

31 
66 65 59 4356 4225 3481 3894 3835 4290 

32 
65 72 66 4225 5184 4356 4290 4752 4680 

33 
69 65 58 4761 4225 3364 4002 3770 4485 

34 
71 63 60 5041 3969 3600 4260 3780 4473 

35 
67 64 58 4489 4096 3364 3886 3712 4288 

36 
65 57 59 4225 3249 3481 3835 3363 3705 

37 
59 61 58 3481 3721 3364 3422 3538 3599 

38 
50 65 55 2500 4225 3025 2750 3575 3250 

39 
68 64 59 4624 4096 3481 4012 3776 4352 

40 
58 57 55 3364 3249 3025 3190 3135 3306 

41 
70 65 62 4900 4225 3844 4340 4030 4550 

42 
55 57 45 3025 3249 2025 2475 2565 3135 

43 
65 70 66 4225 4900 4356 4290 4620 4550 

44 
54 59 62 2916 3481 3844 3348 3658 3186 

45 
70 61 58 4900 3721 3364 4060 3538 4270 

46 
58 64 45 3364 4096 2025 2610 2880 3712 

47 
60 55 60 3600 3025 3600 3600 3300 3300 

48 
64 59 55 4096 3481 3025 3520 3245 3776 

49 
55 50 55 3025 2500 3025 3025 2750 2750 

50 
59 62 45 3481 3844 2025 2655 2790 3658 

51 
67 60 58 4489 3600 3364 3886 3480 4020 

52 
70 66 57 4900 4356 3249 3990 3762 4620 

53 
71 79 74 5041 6241 5476 5254 5846 5609 

54 
64 65 58 4096 4225 3364 3712 3770 4160 

55 
63 67 56 3969 4489 3136 3528 3752 4221 

56 
71 68 58 5041 4624 3364 4118 3944 4828 

57 
56 74 58 3136 5476 3364 3248 4292 4144 

58 
70 70 59 4900 4900 3481 4130 4130 4900 

59 
70 65 58 4900 4225 3364 4060 3770 4550 

60 
72 79 74 5184 6241 5476 5328 5846 5688 

Total 
3902 3910 3618 255688 257234 221062 236286 237057 254654 

 

b. Menghitung∑   
  

   
 

  ∑  
 

 

   

 ∑  
 

 

   

 
(∑   

 
   ) 

 
 

                  = 255688 – 
(    ) 

  
                  



 

 

                  = 255688 – 253760,06667 

                  = 1927,93333 

 

c. Menghitung∑   
  

   
 

  ∑  
 

 

   

 ∑  
 

 

   

 
(∑   

 
   ) 

 
 

                 = 257234 – 
(    ) 

  
                 

                 = 257234 – 254801,66667 

                 = 2434,33333 

d.  Menghitung∑   
 

   
   

  ∑  
   

 

   

 ∑    

 

   

 

(∑   
 

   
) (∑   

 

   
)

 
 

                          = 254654 - 
         

  
  

                                               

                          = 254654 – 254280,33333 

                          = 37366667 

e. Menghitung∑   
 

   
  

             ∑   

 

   

 ∑   

 

   

 

(∑   
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)

 
 

            = 236286 - 
         

  
 

                           = 236286 – 235290,6 

                           = 995,4 

f. Menghitung∑   
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                               = 237057 - 
        

  
 

                               = 237057 – 235773  

                               = 1284 

g. Menghitung b2 

b2 = 
(∑   

  

   
)(∑    

 

   
) (∑    

 

   
)(∑     
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)(∑   

  

   
) (∑     

 

   
) 

 

      = 
(          )(     )(         )

(         )(           ) (         ) 
 

     = 
                          

                         
 

     = 
           

           
 

     = 0,4623372105 

h. Menghitung b1 

b1 =  
(∑   

 
 

   
)(∑    

 

   
) (∑    

 

   
)(∑     

 

   
)

(∑   
  

   )(∑   
  

   ) (∑     

 

   
) 

 

                   = 
(          )(     ) (    )(         )

(          )(           )          ) 
 

                   = 
                         

                         
 

                   = 
           

           
 

                   = 0,4273806935 

i. Menghitung b0 

b0 = 
∑        ∑   

 

   
   ∑   

 

   

 
 

                    = 
     (            )(    ) (            )(    )

  
 

                 =
           

  
 



 

 

                    = 2,3770343383 

j. Mendapatkan model persamaan regresi linier berganda 

^y = bo + b1x1 + b2x2 

^y = 2,3770343383 + 0,4273806935 + 0,4623372105 

Artinya, semakin tinggi ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga siswa semakin 

tinggi sikap keberagamaan siswa. 

 Uji Sifnifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR = [  ∑      ∑       ∑    
 

   

 

   

 

   

]- 
(∑   
   ) 

 
 

 

b0∑    
         = 2,3770343383 X 3618     = 8. 600,110236 

b1∑       
    = 0,4273806935 X 236286 = 100.984,07454 

b2 ∑       
   =  0,4623372105 X 237057 = 109.600,27211 

 

(∑   
   ) 

 
 = 

(    ) 

  
 = 

           

  
= 218.165,4                            

SSR =  (8.600,110236 + 100.984,07454 + 109.600,27211) -  218.165,4 

        = 219.184,45689 – 218.165,4 

        = 1.019,05689 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  ∑    
   - [  ∑       ∑        ∑    

 

   

 

   

 

   

] 

b0∑    
         = 2,3770343383 X 3618     = 8. 600,110236 

b1∑       
    = 0,4273806935 X 236286 = 100.984,07454 

b2 ∑       
   =  0,4623372105 X 237057 = 109.600,27211 

SSE = 221062 – 8.600.110236 + 100.984,07454 + 1 

        = 221062 – 219.184,45689 



 

 

        = 1877,54211 

3) Menghitung nilai SST 

SST= ∑    
    - 

(∑   
   ) 

 
 

        = 221062 –  
(    ) 

  
                  

        = 221062 –  
       

  
  

       =  221062 – 218.165,4 

        = 2.896,6 

4) Menghitung MSR 

MSR=   
          

 
     

        = 509,528445 

5) Menghitung MSE 

MSE =  
   

  
 

           = 
          

   
 

            = 
          

  
 

               = 32,939352807 

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel nova. 

    Tabel 4.14 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 
Variation 

Source 

Degre 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

Regresion 1 SSR=1.019,05689 MSR=509,528445 

Error 59 SSE=1877,54211 MSE=32,939352807 



 

 

Total 60 SST=2.896,6  

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overal  

Ho :     ǂ 0 Ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga tidak 

berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa 

H1 :     = 0 Ekstrakurikuler rohis  dan lingkungan keluarga berpengaruh 

terhadap sikap keberagamaan siswa 

Daerah penolakan  

Fhitung = 
   

   
 

 = 
          

            
 

  = 15,468601855 

Mencari Ftabel 

Ftabel = Fa(2;n-3) = F0,05(2;58) =  3,16 

Ftabel  dapat dilihat pada lampiran 25.
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8) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka, 

Fhitung  (15,468) > Ftabel (4.01) maka tolak Ho artinya ekstrakurikuler rohis 

(x1) dan lingkungan keluarga (x2) berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa (y). 

k) Menghitung determinasi (R
2
) 

     R
2 

= 
   

   
 x 100% 

     R
2 

= 
           

       
 x 100% 

     R
2 

= 0,3518113961 x 100% 
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 Lampiran 25. 



 

 

     R
2 

= 35,18113961 % = 35,18% (dibulatkan) 

     Sisa = 100% - 35,18%  

      = 64,82% 

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai 

35,18% artinya ekstrakurikuler rohis (x1) dan lingkungan keluarga (x2) 

berpengaruh sebesar 35,18% terhadap sikap keberagamaan siswa (y) dan 64,82% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat keadaan sebenarnya mengenai 

pengaruh ekstrakurikuler rohis terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 

Ponorogo, Pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo, serta pengaruh ekstrakurikuler rohis rohis dan lingkungan 

keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ekstrakurikuler rohis dan 

lingkungan keluarga dan yang menjadi variabel terikatnya adalah sikap 

keberagamaan. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis maka ditarik 

pembahasan sebagai berikut: 

Berdasarkan perhitungan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh 

ekstrakurikuler rohis terhadap sikap keberagamaan siswa dari perhitungan regresi 

linier sederhana diperoleh hasil Fhitung (12,51) kemudian tabel dengan taraf 

signifikansi 0,5% yaitu Ftabel (4.01) dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari 

pada Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ekstrakurikuler rohis (x1) 

berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (y).  



 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien derminasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai 

sebesar 17,74%, artinya ekstrakurikuler rohis berpengaruh sebesar 17,74% terhadap 

sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dan 82,28% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Berdasarkan perhitungan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa dari perhitungan regresi 

linier sederhana diperoleh hasil Fhitung (17,71) kemudian tabel dengan taraf 

signifikansi 0,5% yaitu Ftabel (4.01) dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari 

pada Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya lingkungan keluarga (x2) 

berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (y).  

Berdasarkan perhitungan koefisien derminasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai 

sebesar 23,40%, artinya lingkungan keluarga berpengaruh sebesar 23,40% terhadap 

sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dan 76,6% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Berdasarkan perhitungan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh 

ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga terhadap sikap keberagamaan siswa 

dari perhitungan regresi linier berganda diperoleh hasil Fhitung (15,46) kemudian tabel 

dengan taraf signifikansi 0,5% yaitu Ftabel (3.16) dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih 

besar dari pada Ftabel maka Ho ditolakdan Ha diterima, artinya ekstrakurikuler rohis 

(x1) dan lingkungan keluarga (x2) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa 

(y).  

Berdasarkan perhitungan koefisien derminasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai 

sebesar 35,18%, artinya ekstrakurikuler rohis dan lingkungan keluarga berpengaruh 

sebesar 35,18% terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo, dan 

sisanya 64,82%  dipengaruhi oleh faktor lain. 



 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler 

rohis dan lingkungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Dengan teori 

yang menjelaskan bahwa ada salah satu faktor yang mempengaruhi ektrakurikuler 

rohis terhadap sikap keberagamaan siswa yaitu sikap disiplin. menurut observasi yang 

saya lakukan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler rohis lebih disiplin dalam hal 

sholat fardhu dan sunnah. 

Selanjutnya menurut teori selain ekstrakurikuler rohis ada juga ada faktor yang 

mempengaruhi Lingkungan Keluarga salah satunya cara orang tua mendidik. Menurut 

observasi yang saya lakukan jika seseorang tinggal dalam lingkungan keluarga yang 

tingkat keberagamaan (religiusitas) tinggi otomatis anak akan memiliki sikap 

religiusitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa ekstrakurikuler rohis dan lingkungan 

keluarga memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap sikap keberagamaan siswa 

SMK Negeri 1 Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ekstrakurikuler rohis berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo dengan hasil Fhitung  12,51 > Ftabel  4,01 maka Ho ditolak artinya 

ekstrakurikuler rohis (X1) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (Y). 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi (R
2
) di atas, diperoleh nilai sebesar 

17,74%, dan sisanya 82,26% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Lingkungan keluarga  berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa SMK 

Negeri 1 Ponorogo dengan hasil Fhitung  17,71 > Ftabel  4,01 maka Ho ditolak artinya 

ekstrakurikuler rohis (X2) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (Y). 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi (R
2
) di atas, diperoleh nilai sebesar 

23,40%, dan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Ekstrakurikuler rohis dan Lingkungan keluarga  berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo dengan hasil Fhitung  15,46 > Ftabel  

4,01 maka Ho ditolak artinya ekstrakurikuler rohis (X1) dan lingkungan keluarga 

(X2) berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa (Y). Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
) di atas, diperoleh nilai sebesar 35,18% dan sisanya 

64,82%  dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat mengambil 

kebijakan dalam membentuk sikap keberagamaan siswa yang sesuai dengan 

perkenbangan jaman. 



 

 

2. Bagi Siswa 

Dari hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat menerapkan 

sikap,perbuatan dan perkataan yang baik dalam kehidupan sehari hari. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa ekstrakurikuler rohis dan lingkungan 

keluarga berpengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa SMK Negeri 1 

Ponorogo akan tetapi sikap keberagamaan siswa tindak hanya dipengaruhi oleh 2 

variabel tersebut, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Maka dari itu peneliti berikutnya diharapkan mampu meneliti faktor lain yang 

dapat mempengaruhi sikap keberagamaan siswa. 
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